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Procedūru skaidrojums
 

Ja Parlaments nelemj citādi, teksti, kas pieņemti plenārsēdē, tiks nodoti balsošanai šādā kārtībā:
 

À = Termiņi    ´ = Termiņi (ja tiek pieprasīti)    6 = Teksts vēl nav pieņemts, iespējami termiņi

1. Trešais lasījums

- Parastā likumdošanas procedūra («««III)
nodoto balsu vairākums kopējās nostājas pieņemšanai

2. Piekrišana

- Piekrišanas procedūra («««)
Parlamenta deputātu vairākums, lai pieņemtu vai noraidītu lēmumu par piekrišanu

3. Otrais lasījums

- Parastā likumdošanas procedūra («««II)
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu Padomes nostāju
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu Padomes nostāju

4. Eiropas Parlamenta Reglaments

- Reglamenta grozījumi
Parlamenta deputātu vairākums grozījumu pieņemšanai
nodoto balsu vairākums lēmuma priekšlikuma pieņemšanai

5. Pirmais lasījums

- Parastā likumdošanas procedūra («««I)
nodoto balsu vairākums likumdošanas priekšlikuma pieņemšanai vai grozīšanai
nodoto balsu vairākums normatīvās rezolūcijas projekta pieņemšanai

6. Piekrišana

- Piekrišanas procedūra («««)
nodoto balsu vairākums, lai pieņemtu vai noraidītu lēmumu par piekrišanu

7. Citas procedūras

- Apspriežu procedūra («)
nodoto balsu vairākums likumdošanas priekšlikuma pieņemšanai vai grozīšanai
nodoto balsu vairākums normatīvās rezolūcijas projekta pieņemšanai

- Citi (paziņojumi, mutiski jautājumi, patstāvīgi ziņojumi, neaizskaramības atcelšana)
 nodoto balsu vairākums rezolūcijas vai lēmuma priekšlikuma pieņemšanai



Otrdiena, 2018. gada 13. marts

 

 

09:00 - 12:20     PRIORITĀRĀS DEBATES

 

12:30 - 14:30     BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
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09:00 - 12:20 PRIORITĀRĀS DEBATES

12:30 - 14:30 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

15:00 - 23:00 Debates

70 À • Vadlīnijas ES un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvara veidošanai

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2018/2573(RSP)]

Balsošana notiks trešdien

27 • Gatavošanās Eiropadomes 2018. gada 22. un 23. marta sanāksmei

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2018/2502(RSP)]

48 ««« - Protokola par EOTK izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda pētniecības fondu
izpilde

Ieteikums: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu 2003/76/EK, ar ko nosaka pasākumus,
kuri nepieciešami, lai izpildītu Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par EOTK
izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda pētniecības fondu

[2017/0213(APP)]

Budžeta komiteja

47 ««« - Nolīgums starp ES un Jaunzēlandi par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas
lietās

Ieteikums: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp
Eiropas Savienību un Jaunzēlandi par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās

[2016/0006(NLE)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

17 - Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģija

Ziņojums: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

[2017/2067(INI)]

Transporta un tūrisma komiteja

42 À«««I - Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi

Ziņojums: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

[2016/0149(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja



 

15:00 - 23:00     
 
Kopīgās debates - DFS un pašu resursi pēc 2020. gada
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43 À«««I - Dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās
kvalifikācijas iegūšana un periodiska apmācība un vadītāja apliecības

Ziņojums: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

[2017/0015(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

77 «««I - Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveide ar mērķi stiprināt ES aizsardzības
rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju

Ziņojums: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas aizsardzības rūpniecības
attīstības programmas izveidi ar mērķi stiprināt ES aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Komitejas lēmums sākt sarunas – 69.c pants

50 À - Dzimumu līdztiesība ES tirdzniecības nolīgumos

Ziņojums: Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

[2017/2015(INI)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

46 À - Mazāk attīstītie ES reģioni

Ziņojums: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

[2017/2208(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

10 À - ES reģionu un pilsētu loma COP 21 Parīzes klimata nolīguma īstenošanā

Ziņojums: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

[2017/2006(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

56 À • Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam
pēc 2020. gada

Ziņojums: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Ziņojums par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS
laikposmam pēc 2020. gada

[2017/2052(INI)]

Budžeta komiteja

55 À • Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma

Ziņojums: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Ziņojums par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reformu

[2017/2053(INI)]

Budžeta komiteja



Kopīgo debašu beigas

 
Kopīgās debates - Eiropas pusgads

 
Kopīgo debašu beigas
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49 À • 2019. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa

Ziņojums: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Ziņojums par 2019. gada budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa —
Komisija

[2017/2286(BUD)]

Budžeta komiteja

Balsošana notiks ceturtdien

87 À • Stāvoklis Sīrijā

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības
politikas jautājumos paziņojums

[2018/2626(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien

84 • ES perspektīva attiecībā uz ES un Kubas Apvienotās padomes pirmo sanāksmi

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības
politikas jautājumos paziņojums

[2018/2528(RSP)]

64 • Jauna darba kārtība ES un Vidusāzijas attiecībām saistībā ar Trīspadsmito ikgadējo
ministru sanāksmi

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības
politikas jautājumos paziņojums

[2018/2526(RSP)]

21 À • Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2018. gada izaugsmes
pētījums

Ziņojums: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2018. gada
izaugsmes pētījums

[2017/2226(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

15 À • Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un
sociālie aspekti 2018. gada izaugsmes pētījumā

Ziņojums: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības
un sociālie aspekti 2018. gada izaugsmes pētījumā

[2017/2260(INI)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
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