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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 - 11:50 Debates

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

15:00 - 23:00 Debates

40 À • Turcijas militārās operācijas Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekas

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

[2019/2886(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien

28 À • Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projekts — visas iedaļas

16 À - Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

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

[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)

[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)

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

Budžeta kontroles komiteja

29 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: novērtējums par augu aizsardzības līdzekļu
ietekmi uz medus bitēm

Rezolūcijas priekšlikums

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]
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44 • Ārkārtas situācija klimata un ekoloģijas jomā

Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 162. pants)

[2019/2887(RSP)]

20 • Revīzijas palātas 2018. gada pārskata izklāsts

[2019/2802(RSP)]

Klātesot Revīzijas palātas priekšsēdētājam Klaus-Heiner Lehne

32 À • Meklēšanas un glābšanas pasākumi Vidusjūrā

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Padome
Meklēšana un glābšana Vidusjūrā

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Komisija
Meklēšana un glābšana Vidusjūrā

[2019/2755(RSP)]

43 À • Pievienošanās sarunu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju sākšana

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2019/2883(RSP)]

42 • Stāvoklis Irākā, jo īpaši jauniešu un studentu protestu vardarbīga apspiešana

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

[2019/2884(RSP)]

31 • ANO augsta līmeņa politiskā deklarācija par vispārēju veselības aprūpi

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2019/2861(RSP)]
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