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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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08:30      Rezultātu paziņošana

 

08:45 - 13:00     Debates

 

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem

(Reglamenta 144. pants)
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08:30 Rezultātu paziņošana

08:45 - 13:00 Debates

09:30 - 10:45 Pirmais balsošanas laiks

12:30 Rezultātu paziņošana

13:00 - 14:15 Otrais balsošanas laiks

16:30 Rezultātu paziņošana

92 • Cīņa pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu pēc FinCEN lietu nonākšanas
atklātībā

Komisijas paziņojums

[2020/2812(RSP)]

63 • Covid-19 pandēmijas ietekme uz ilgtermiņa aprūpes iestādēm

Komisijas paziņojums

[2020/2794(RSP)]

96 À • Eritreja, Dawitt Isaak lieta

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020,
B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À • Likums par ārvalstu aģentiem Nikaragvā

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À • Etiopijas migrantu stāvoklis aizturēšanas centros Saūda Arābijā

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020,
B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]



09:30 - 10:45     Pirmais balsošanas laiks

 

12:30      Rezultātu paziņošana

 

13:00 - 14:15     Otrais balsošanas laiks
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103 • Balsošana par grozījumiem

120 • Rezolūciju priekšlikumi - Eritreja, Dawitt Isaak lieta

121 • Rezolūciju priekšlikumi - Likums par ārvalstu aģentiem Nikaragvā

122 • Rezolūciju priekšlikumi - Etiopijas migrantu stāvoklis aizturēšanas centros Saūda Arābijā

123 • Rezolūcijas priekšlikumi - Garantijas jauniešiem stiprināšana

124 • Galīgie balsojumi

96 À - Eritreja, Dawitt Isaak lieta

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À - Likums par ārvalstu aģentiem Nikaragvā

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À - Etiopijas migrantu stāvoklis aizturēšanas centros Saūda Arābijā

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]

78 6 «««I - Dzelzceļa drošības un savstarpējas izmantojamības noteikumu piemērošana Lamanša tunelī

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

79 6 «««I - Lēmums, ar ko Francijai piešķir pilnvaras slēgt starptautisku nolīgumu attiecībā uz Lamanša tuneli

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja



 

16:30      Rezultātu paziņošana
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80 6 «««I - Bioloģiskā ražošana: piemērošanas sākumdiena un daži citi datumi

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

60 À - Tiesiskums un pamattiesības Bulgārijā

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0309/2020

[2020/2793(RSP)]

49 À - Digitālās finanses: jauni ar kriptoaktīviem saistīti riski — regulējuma un uzraudzības problēmas
finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu nozarē

Ziņojums: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

[2020/2034(INL)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

48 À - Kapitāla tirgu savienības (KTS) turpmāka veidošana: kapitāla tirgus finansējuma pieejamības
uzlabošana, jo īpaši MVU, un mazo ieguldītāju dalības iespēju palielināšana

Ziņojums: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

[2020/2036(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

88 À - Garantijas jauniešiem stiprināšana

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0310/2020

[2020/2764(RSP)]
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