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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



Trešdiena, 2018. gada 14. marts

 

 

08:30 - 10:00     

 

10:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
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08:30 - 10:00 Debates

10:00 - 11:50 Debates

12:00 - 14:00 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

15:00 - 23:00 Debates

90 • ASV lēmums noteikt tarifus tēraudam un alumīnijam

Komisijas paziņojums

[2018/2629(RSP)]

72 • Debates ar Portugāles premjerministru António Costa par Eiropas nākotni

[2018/2576(RSP)]

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

Rezolūciju priekšlikumi

B8-0134/2018, B8-0135/2018

[2018/2573(RSP)]

62 «««I - Dzelzceļa transporta statistika

Ziņojums: Karima Delli (A8-0038/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa transporta statistiku
(pārstrādāta redakcija)

[COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

81 « - Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieka iecelšana

Ziņojums: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

Ziņojums par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu amatā

[N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

79 À«««I - Pasākumi Ņūkāslas slimības kontrolei

Ziņojums: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Padomes Direktīvu
92/66/EEK, ar ko ievieš Kopienas pasākumus Ņūkāslas slimības kontrolei

[COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
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80 À«««I - Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Gruzijai

Ziņojums: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku
makrofinansiālo palīdzību Gruzijai

[COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

91 À - Iebildumu izteikšana pret Komisijas deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu
projektu sarakstu groza Regulu (ES) Nr. 347/2013

B8-0136/2018

[2017/2990(DEA)]

82 - Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2017/008 DE/Goodyear

Ziņojums: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas
pielāgošanās fonda izmantošanu (Vācijas pieteikums EGF/2017/008 DE/Goodyear)

[COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)]

Budžeta komiteja

75 À - Īpašās komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas
jautājumos nominālais sastāvs

[2018/2579(RSO)]

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

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

[2017/2052(INI)]

Budžeta komiteja

55 À - Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma

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

[2017/2053(INI)]

Budžeta komiteja

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

Ziņojums: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

[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)

[2017/2260(INI)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja



15:00 - 23:00     

 
Kopīgās debates - Kopējā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze
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88 • Starptautiska sadarbība cīņā pret kibernoziedzību — sabiedrisko pakalpojumu
apdraudējumu

Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 153.a pants)

[2018/2627(RSP)]

89 À • Pētniecisko žurnālistu aizsardzība Eiropā: slovāku žurnālista Ján Kuciak un
Martina Kušnírová lieta

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2018/2628(RSP)]

Balsošana notiks nākamajā sesijā

18 À« • Kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze

Ziņojums: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Ziņojums par projektu Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu
ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB)

[COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

16 À« • Kopējā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze

Ziņojums: Paul Tang (A8-0050/2018)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par kopējo uzņēmumu ienākuma
nodokļa bāzi

[COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

68 À • ASV uzbrukums atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām
(saistībā ar Spānijas olīvām)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Czesław Adam Siekierski, Bernd Lange (O-000006/2018 - B8-0007/2018)
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Komisija
ASV uzbrukums atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas
olīvām)

[2018/2566(RSP)]

95 À • Uzņēmumu sociālā atbildība

Komisijas paziņojums

[2018/2633(RSP)]
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31 À«««I • Europass: prasmju un kvalifikāciju sistēma

Ziņojums: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov (A8-0244/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par kopēju sistēmu
labāku pakalpojumu sniegšanai attiecībā uz prasmēm un kvalifikācijām (Europass) un ar
ko atceļ Lēmumu 2241/2004/EK

[COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Kultūras un izglītības komiteja

61 À«««I • Programma "Radošā Eiropa" (2014.–2020. gads)

Ziņojums: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu
(ES) Nr. 1295/2013, ar ko izveido programmu "Radošā Eiropa" (2014.–2020. gads)

[COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)]

Kultūras un izglītības komiteja

13 ««« • ES un Komoru Salu partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē
denonsēšana

Ieteikums: João Ferreira (A8-0058/2018)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru denonsē Partnerattiecību
nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Komoru Salu Savienību

[14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)]

Zivsaimniecības komiteja

59 • ES un Komoru Salu partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē
denonsēšana (rezolūcija)

Ziņojums: João Ferreira (A8-0055/2018)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam,
ar kuru denonsē Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas
Kopienu un Komoru Salu Savienību

[2017/2266(INI)]

Zivsaimniecības komiteja
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