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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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Kopīgo debašu beigas
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17:00 - 23:00 Debates

1 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

51 À • Ārkārtas situācija klimata un vides jomā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2019/2930(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien

10 À • ANO 2019. gada Klimata pārmaiņu konference (COP25)

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000029/2019 - B9-0055/2019)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Padome
ANO Klimata pārmaiņu konferences (COP 25) 2019. gada sanāksme Madridē (Spānijā)

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000030/2019 - B9-0056/2019)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Komisija
ANO Klimata pārmaiņu konferences (COP 25) 2019. gada sanāksme Madridē (Spānijā)

[2019/2712(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien

18 À • ES pievienošanās Stambulas konvencijai un citi pasākumi ar dzimumu saistītas
vardarbības apkarošanai

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2019/2855(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien

17 ««« • ES un Ukrainas Nolīgums, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz
mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas ES un Ukrainas
Asociācijas nolīgumā

Ieteikums: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu
vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības
preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas
Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to
dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja



2 2Pirmdiena, 2019. gada 25. novembris

645.169/OJ 645.169/OJ

50 • Samta revolūcijas 30. gadadiena: Centrāleiropas un Austrumeiropas cīņas par
brīvību un demokrātiju nozīme vēsturiskajā Eiropas apvienošanā

Komisijas paziņojums

[2019/2931(RSP)]

58 À • Krievijas Federācijas nesenās darbības pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un
izmeklētājiem, kas iesaistīti 1991. gada 13. janvārī Viļņā notikušo traģisko notikumu
izmeklēšanā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2019/2938(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien

2 • Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 172. pants)
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