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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



Trešdiena, 2020. gada 21. oktobris

 

 

09:15 - 11:00     Pirmais balsošanas laiks

 

09:15 - 13:00     Debates

 
Kopīgās debates - Eurozonas politikas nostādnes 2020. gadā

 
Kopīgo debašu beigas
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09:15 - 11:00 Pirmais balsošanas laiks

09:15 - 13:00 Debates

13:30 Rezultātu paziņošana

14:30 - 15:45 Otrais balsošanas laiks

15:00 - 18:00 Debates

18:15 Rezultātu paziņošana

20:00 - 21:15 Trešais balsošanas laiks

87 • Balsošana par grozījumiem

88 • Rezolūcijas priekšlikums - Eiropas izglītības nākotne saistībā ar Covid-19

90 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem
plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA

91 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un
uzraudzība

92 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un
citās regulās

26 • Eiropadomes 2020. gada 15. un 16. oktobra sanāksmes secinājumi, īpaši sarunas par
turpmākajām attiecībām ar Apvienoto Karalisti

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi

[2020/2773(RSP)]

42 À • Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes 2020. gadā

Ziņojums: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

Ziņojums par eurozonas ekonomikas politikas nostādnēm 2020. gadā

[2020/2078(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

49 À • Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes 2020. gadā

Ziņojums: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

Ziņojums par eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnēm 2020. gadā

[2020/2079(INI)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja



13:30 

 

14:30 - 15:45     Otrais balsošanas laiks

 

15:00 - 18:00     Debates
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130 • Rezultātu paziņošana

93 • Galīgie balsojumi

50 À - Ieteikums Padomei, Komisijai un PV/AP par attiecībām ar Baltkrieviju

Ziņojums: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

[2020/2081(INI)]

Ārlietu komiteja

Reglamenta 118. pants

28 À - Ieteikums PV/AP un Padomei attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 10.
pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un kodolatbruņošanās iespējām

Ziņojums: Sven Mikser (A9-0020/2020)

[2020/2004(INI)]

Ārlietu komiteja

Reglamenta 118. pants

94 • Balsošana par grozījumiem

95 • Joachim Schuster (ECON A9-) - Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes 2020. gadā

96 • Klára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) - Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes
2020. gadā

97 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem
plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA

98 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un
uzraudzība

99 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un
citās regulās

59 • ES pasākumi Covid-19 sociālās un ekonomiskās ietekmes mazināšanai

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2020/2792(RSP)]

51 À • Atmežošana

Ziņojums: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par ES tiesisko regulējumu ES izraisītas globālas
atmežošanas apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā

[2020/2006(INL)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja



18:15 

 

20:00 - 21:15     Trešais balsošanas laiks
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131 • Rezultātu paziņošana

100 • Galīgie balsojumi

58 À - Eiropas izglītības nākotne saistībā ar Covid-19

Rezolūcijas priekšlikums

B9-0338/2020

[2020/2760(RSP)]

39 À - Komisijas pienākumi vīzu savstarpējības jomā atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1806 7. pantam

Rezolūcijas priekšlikums

B9-0339/2020

[2020/2605(RSP)]

42 À - Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes 2020. gadā

Ziņojums: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

[2020/2078(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

49 À - Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes 2020. gadā

Ziņojums: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

[2020/2079(INI)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

101 • Balsošana par grozījumiem

102 • Delara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) - Atmežošana

103 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem
plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA

104 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un
uzraudzība

105 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un
citās regulās
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