
06/10/20 658.540/OJ

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS

2019 2024

Sesijas dokuments

DARBA KĀRTĪBA

Otrdiena, 2020. gada 6. oktobris



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 6. oktobris

 

 

09:00      Rezultātu paziņošana

 

09:15 - 13:00     Debates
 
Kopīgās debates - Eiropadomes 2020. gada 1. un 2. oktobra un 15. un 16. oktobra

sanāksmes 

 
Kopīgo debašu beigas

 

10:30 - 11:45     Pirmais balsošanas laiks
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09:00 Rezultātu paziņošana

09:15 - 13:00 Debates

10:30 - 11:45 Pirmais balsošanas laiks

14:15 Rezultātu paziņošana

15:00 - 17:00 Debates

17:45 - 19:00 Otrais balsošanas laiks

52 • Eiropadomes 2020. gada 1. un 2. oktobra ārkārtas sanāksmes secinājumi

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi

[2020/2787(RSP)]

53 • Gatavošanās Eiropadomes 2020. gada 15. un 16. oktobra sanāksmei

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2020/2788(RSP)]

19 À • Eiropas mežu stratēģija: turpmākā rīcība

Ziņojums: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

Ziņojums par Eiropas mežu stratēģiju: turpmākā rīcība

[2019/2157(INI)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

99 • Balsošana par grozījumiem

107 • Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma
izveide

108 • Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - 2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas
īstenošanu



14:15      Rezultātu paziņošana

 

15:00 - 17:00     Debates

 

17:45 - 19:00     Otrais balsošanas laiks
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44 À«««I • Eiropas Klimata akts

Ziņojums: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido
klimatneitralitātes panākšanas satvaru un groza Regulu (ES) 2018/1999 (Eiropas Klimata
akts)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

100 • Balsošana par grozījumiem

109 • Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Eiropas Klimata akts

110 • Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Tādu lauka apskašu atbilstība, kuras graudaugu sēklu
ražošanai paredzētiem augiem veic Ukrainā un Ukrainā ražotu graudaugu sēklu līdzvērtīgums

113 • Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Eiropas mežu stratēģija: turpmākā rīcība
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