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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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08:45 

 

09:00 - 10:15     Pirmais balsošanas laiks

 

12:45 

 

13:15 - 14:30     Otrais balsošanas laiks
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08:45 Rezultātu paziņošana

09:00 - 10:15 Pirmais balsošanas laiks

12:45 Rezultātu paziņošana

13:15 - 14:30 Otrais balsošanas laiks

17:00 Rezultātu paziņošana

140 • Rezultātu paziņošana

116 • Galīgais balsojums

34 À - Dzimumu līdztiesība ES ārpolitikā un drošības politikā

Ziņojums: Ernest Urtasun (A9-0145/2020)

[2019/2167(INI)]

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

117 • Balsošana par grozījumiem

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

136 • Rezultātu paziņošana

142 • Galīgie balsojumi

19 À«««I - Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā un
kurus finansē no ELGF un ELFLA

Ziņojums: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

20 À«««I - Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība

Ziņojums: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja



 

17:00 
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21 À«««I - Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās

Ziņojums: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

137 • Rezultātu paziņošana
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