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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 - 12:00 Debates

15:00 - 18:00 Debates

64 À • Koronavīrusa uzliesmojums, pašreizējais stāvoklis un Eiropas koordinētas rīcības
nodrošināšana, reaģējot uz sekām veselības, ekonomikas un sociālajā jomā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2020/2591(RSP)]

Balsošana notiks kādā no nākamajām sesijām.

56 • Eiropadomes 2020. gada 20. februāra īpašās sanāksmes par daudzgadu finanšu
shēmu secinājumi

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi

[2020/2575(RSP)]

66 • Situācija saistībā ar migrāciju pie Grieķijas un Turcijas robežas un ES kopīgā
reakcija uz to

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2020/2594(RSP)]
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