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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 par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem

(Reglamenta 144. pants)

 

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

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

15:00 - 16:00 Debates

15 À • Ekonomiskās un monetārās savienības institūcijas un struktūras: iespējamā interešu
konflikta novēršana pēc nodarbinātības publiskajā sektorā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Ekonomikas un monetārā komiteja
Komisija
Ekonomiskās un monetārās savienības institūcijas un struktūras: iespējamā interešu konflikta novēršana
pēc nodarbinātības publiskajā sektorā

[2019/2950(RSP)]

60 À • Burundi, jo īpaši vārda brīvība

RC B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020,
B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Nigērija, it īpaši nesenie teroristu uzbrukumi

RC B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020,
B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

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

63 À - Stāvoklis Venecuēlā pēc nelikumīgajām jaunās Nacionālās asamblejas prezidentūras un Prezidija
vēlēšanām (parlamentārais apvērsums)

Rezolūciju priekšlikumi

RC B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020,
B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - Notiekošās uzklausīšanas saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz Poliju un Ungāriju

Rezolūcijas priekšlikums

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]
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14 À - Konvencijas par bioloģisko daudzveidību (CBD) Pušu konferences 15. sesija (COP 15) Kuņminā
2020. gadā

Rezolūcijas priekšlikums

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Eiropas Ombuda darbība 2018. gadā

Ziņojums: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Lūgumrakstu komiteja

15 À - Ekonomiskās un monetārās savienības institūcijas un struktūras: iespējamā interešu konflikta
novēršana pēc nodarbinātības publiskajā sektorā

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • (Nelegāli) priekšmeti, kas izgatavoti ar 3D printeriem

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Juridiskā komiteja
Komisija
(Nelegāli) priekšmeti, kas izgatavoti ar 3D printeriem

[2019/2964(RSP)]
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