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Otrdiena, 2019. gada 26. novembris



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     

 

12:00 - 12:30     Svinīgā sēde

 

12:30 - 14:30     BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 12:30 Svinīgā sēde

12:30 - 14:30 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

15:00 - 23:00 Debates

11 • Eiropadomes 2019. gada 12. un 13. decembra sanāksmes sagatavošana

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2019/2722(RSP)]

26 • 2018. gada Saharova balvas laureāta Oļega Sencova uzruna

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)

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

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

44 « - PVN un akcīzes nodokļa noteikumu grozījumi attiecībā uz aizsardzības pasākumiem Savienības
satvarā

Ziņojums: Paul Tang (A9-0034/2019)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz aizsardzības pasākumiem Savienības
satvarā groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un Direktīvu
2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

28 - Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Joëlle Elvinger

Ziņojums: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Joëlle Elvinger par Revīzijas palātas locekli

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Budžeta kontroles komiteja

29 - Revīzijas palātas locekļa iecelšana — François Roger Cazala

Ziņojums: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt François-Roger Cazala par Revīzijas palātas locekli

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Budžeta kontroles komiteja



 

15:00 - 23:00     
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30 - Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Alex Brenninkmeijer

Ziņojums: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Alex Brenninkmeijer par Revīzijas palātas locekli

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Budžeta kontroles komiteja

31 - Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Nikolaos Milionis

Ziņojums: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Nikolaos Milionis par Revīzijas palātas locekli

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Budžeta kontroles komiteja

32 - Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Klaus-Heiner Lehne

Ziņojums: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Klaus-Heiner Lehne par Revīzijas palātas locekli

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Budžeta kontroles komiteja

35 À - Bērnu tiesības saistībā ar Konvencijas par bērna tiesībām 30. gadadienu

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Debates: 13/11/2019)

20 • 2020. gada budžeta procedūra - kopīgais dokuments

Ziņojums: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Ziņojums par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras laikā apstiprināto kopīgo
dokumentu par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Eiropas Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā budžeta jautājumos

49 • ES atbildes reakcija uz meteoroloģisko parādību ārkārtēju izpausmi un tās ietekmi:
kā aizsargāt Eiropas pilsētu teritorijas un to kultūras mantojumu

Komisijas paziņojums

[2019/2932(RSP)]

48 À • Publiska diskriminācija un naida runa, kas vērstas pret LGBTI personām, tostarp
no LGBTI brīvas zonas

Komisijas paziņojums

[2019/2933(RSP)]

Balsošana notiks decembrī

33 À • Pasākumi nolūkā novērst "Airbus" strīdā pieņemtā PTO nolēmuma ietekmi uz
Eiropas lauksaimniecību

Komisijas paziņojums

[2019/2895(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien
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42 À • PTO Apelācijas institūcijas krīze

Komisijas paziņojums

[2019/2918(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien
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