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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 - 11:30 Debates

12:00 - 13:00 BALSOŠANA

13:00 - 13:30 (LUX balvas pasniegšana)

15:00 - 23:00 Debates

23 • Jaunievēlētās Komisijas priekšsēdētājas veikta iepazīstināšana ar komisāru kolēģiju
un tās darbības programmu

[2019/2801(RSP)]

24 - Komisijas ievēlēšana

[2019/2109(INS)]

Pirms tam politisko grupu runātāju uzstāšanās apgrieztā secībā

40 - Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai

Ziņojums: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes
fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Budžeta komiteja

56 - Elastības instrumenta izmantošana nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu
migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas

Ziņojums: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta
izmantošanu, lai finansētu steidzamus budžeta pasākumus nolūkā risināt migrācijas, bēgļu pieplūduma un
drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Budžeta komiteja

27 - ES Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2020. gada
vispārējā budžetā

Ziņojums: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes
fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2020. gada vispārējā budžetā

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Budžeta komiteja

20 - 2020. gada budžeta procedūra - kopīgais dokuments

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

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

Eiropas Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā budžeta jautājumos



13:00 - 13:30

 

15:00 - 23:00     
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61 • (LUX balvas pasniegšana)

60 • Citu valstu iejaukšanās mūsu demokrātijā un vēlēšanās

Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 162. pants)

[2019/2941(RSP)]

47 • Norises austrumu kaimiņreģionā

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

[2019/2934(RSP)]

46 • Stāvoklis Izraēlā un Palestīnā, tostarp apmetņu jomā

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

[2019/2935(RSP)]

43 • Stāvoklis plašākā Tuvo Austrumu reģionā, tostarp krīze Irānā, Irākā unLibānā

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

[2019/2917(RSP)]

19 À • Pašreizējās sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Attīstības komiteja
Padome
Notiekošās sarunas par jauno partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Āfrikas, Karību jūras
reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) grupu

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Attīstības komiteja
Komisija
Notiekošās sarunas par jauno partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Āfrikas, Karību jūras
reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) grupu

[2019/2832(RSP)]
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