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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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Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem

(Reglamenta 144. pants)

 

12:00 - 14:00     BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
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10:00 - 11:50 Debates

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

15:00 - 16:00 Debates

37 À • LGBTI personu stāvoklis Ugandā

RC B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019,
B9-0142/2019

[2019/2879(RSP)]

38 À • Ēģipte

B9-0136/2019, RC B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019,
B9-0143/2019, B9-0144/2019

[2019/2880(RSP)]

39 À • Ierosinātais jaunais Indonēzijas kriminālkodekss

RC B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019,
B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019

[2019/2881(RSP)]

9 • Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu
pārkāpumiem (Reglamenta 144. pants)

23 6 «««I - Finansiāla palīdzība dalībvalstīm, kas atvieglotu nopietnu finansiālo slogu, kuru tām rada Apvienotās
Karalistes bezlīguma izstāšanās no ES

Ziņojums: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Padomes Regulu (EK) Nr.
2012/2002 groza, lai dalībvalstīm sniegtu finansiālu palīdzību, kas atvieglotu nopietnu finansiālo slogu, kuru
tām rada Apvienotās Karalistes bezlīguma izstāšanās no Savienības

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Reģionālās attīstības komiteja

34 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: atļaujas izmantot hroma trioksīdu daļēja
piešķiršana (Cromomed S.A. u.c.)

Rezolūcijas priekšlikums

B9-0151/2019

[2019/2844(RSP)]
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33 À - "Thomas Cook Group" bankrota sekas

Rezolūciju priekšlikumi

RC B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019,
B9-0124/2019

[2019/2854(RSP)]

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

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0117/2019

[2019/2882(RSP)]

40 À - Turcijas militārās operācijas Sīrijas ziemeļaustrumos un to sekas

Rezolūciju priekšlikumi

RC B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019,
B9-0129/2019, B9-0133/2019

[2019/2886(RSP)]

32 À - Meklēšanas un glābšanas pasākumi Vidusjūrā

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

[2019/2755(RSP)]

43 À - Pievienošanās sarunu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju sākšana

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0155/2019, RC B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019,
B9-0160/2019, B9-0161/2019

[2019/2883(RSP)]

45 • EBI izpilddirektora A. Farkas iecelšana par AFME izpilddirektoru

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
Komisija
EBI izpilddirektora A. Farkas iecelšana par AFME izpilddirektoru

[2019/2888(RSP)]
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