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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
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09:00 - 12:20 Debates

12:30 - 14:30 BALSOŠANA

15:00 - 21:00 Debates

15 • Eiropadomes 2019. gada 17. un 18. oktobra sanāksmes secinājumi

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi

[2019/2721(RSP)]

27 • Ž.-K. Junkera vadītās Komisijas darba pārskats

Komisijas priekšsēdētāja paziņojums

[2019/2831(RSP)]

Pēc tam viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

24 «««I - Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (2014-2020)

Ziņojums: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1309/2013
par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014-2020)

[2019/0180(COD)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

21 «««I - Savienības kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu
zvejas darbības Savienības ūdeņos

Ziņojums: Chris Davies (A9-0014/2019)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Savienības kuģu
zvejas atļaujām Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbībām
Savienības ūdeņos groza Regulu (ES) 2017/2403

[2019/0187(COD)]

Zivsaimniecības komiteja

22 ««« - ES vispārējā budžeta izpilde un finansēšana 2020. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos
no ES

Ieteikums: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Ieteikums par projektu Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un
finansēšanu 2020. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

[2019/0186(APP)]

Budžeta komiteja

25 À«««I - Regulas (ES) 2019/501 un Regulas (ES) 2019/502 piemērošanas periodi

Ziņojums: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

 (vēl nav pieņemts)
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16 À • Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

Ziņojums: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2020. finanšu gada
vispārējā budžeta projektu

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Budžeta komiteja

10 • 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta
birojs (EASO)

Ziņojums: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Otrais ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes
apstiprināšanu

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Budžeta kontroles komiteja

11 • ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un
Padome

Ziņojums: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Otrais ziņojums par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes
apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Budžeta kontroles komiteja

35 • Virzības panākšana attiecībā uz horizontālo diskriminācijas novēršanas direktīvu

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2019/2877(RSP)]

36 À • Pašreizējais stāvoklis attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic
konkrēti uzņēmumi un filiāles: publisku pārskatu sniegšana par katru valsti

Padomes paziņojums

[2019/2882(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien
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