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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



Otrdiena, 2020. gada 11. februāris

 

 

09:00 - 12:30     

 
Kopīgās debates - Vjetnama

1 1Otrdiena, 2020. gada 11. februāris

647.408/OJ 647.408/OJ

09:00 - 12:30 Debates

15:00 - 23:00 Debates

60 À • Ierosinātais mandāts sarunām par jaunām partnerattiecībām ar Apvienoto Karalisti
un Ziemeļīriju

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2020/2557(RSP)]

Balsošana notiks trešdien

14 ««« • ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana

Ieteikums: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības
nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Balsošana notiks trešdien

12 À • ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana (rezolūcija)

Ziņojums: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam
par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un
Vjetnamas Sociālistisko Republiku

[2018/0356M(NLE)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Balsošana notiks trešdien

13 ««« • ES un Vjetnamas ieguldījumu aizsardzības nolīgums

Ieteikums: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu
Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no
vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Balsošana notiks trešdien
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24 À • ES un Vjetnamas Ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija)

Ziņojums: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam
par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp
Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko
Republiku, no otras puses

[2018/0358M(NLE)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Balsošana notiks trešdien

11 À • Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats

Ziņojums: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskatu

[2019/2129(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

Klātesot ECB priekšsēdētājai Christine Lagarde

71 • Padomes Lēmuma 2017/2074 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju
Venecuēlā noteikumu pārkāpums: sankciju sarakstā iekļautas personas nelikumīga
ieceļošana ES dalībvalsts teritorijā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2020/2564(RSP)]

61 • ASV plāns attiecībā uz Tuvajiem Austrumiem: ES reakcija atbilstīgi
starptautiskajām tiesībām

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības
politikas jautājumos paziņojums

[2020/2559(RSP)]

62 • Pašreizējā drošības situācija Sīrijā

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības
politikas jautājumos paziņojums

[2020/2560(RSP)]

29 • Jaunā visaptverošā ES un Āfrikas stratēģija

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Tomas Tobé (O-000007/2020 - B9-0006/2020)
Attīstības komiteja
Komisija
Jaunā visaptverošā ES un Āfrikas stratēģija

[2020/2500(RSP)]

41 • Cīņa pret antisemītismu, rasismu un naidu Eiropā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2020/2524(RSP)]
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63 • Pašreizējais tiesiskuma apdraudējums Polijā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2020/2561(RSP)]

16 À • Lolojumdzīvnieku nelegāla tirdzniecība Eiropas Savienībā

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Padome
ES iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība pret nelegālās lolojumdzīvnieku tirdzniecības
negatīvajām sekām

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000011/2020 - B9-0004/2020)
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Komisija
ES iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība pret nelegālās lolojumdzīvnieku tirdzniecības
negatīvajām sekām

[2019/2814(RSP)]
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