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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



Piektdiena, 2020. gada 13. novembris

 

 

09:00 - 10:15     Pirmais balsošanas laiks

 

12:45      Rezultātu paziņošana

 

14:00 - 15:15     Otrais balsošanas laiks
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09:00 - 10:15 Pirmais balsošanas laiks

12:45 Rezultātu paziņošana

14:00 - 15:15 Otrais balsošanas laiks

17:30 Rezultātu paziņošana

68 • Galīgie balsojumi

28 À«««I - Savienības darbības programma veselības jomā 2021.–2027. gadam (programma “ES Veselība”)

Ziņojums: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

25 À - Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns — zaļā kursa finansēšana

Ziņojums: Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)

[2020/2058(INI)]

Budžeta komiteja

Ekonomikas un monetārā komiteja

69 • Balsošana par grozījumiem

80 • (BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
Programma InvestEU

77 • Rezolūciju priekšlikumi - Covid-19 sakarībā īstenoto pasākumu ietekme uz demokrātiju,
pamattiesībām un tiesiskumu

79 • Galīgie balsojumi

61 À«««I - Programma InvestEU

Ziņojums: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Budžeta komiteja

Ekonomikas un monetārā komiteja

27 À - Covid-19 sakarībā īstenoto pasākumu ietekme uz demokrātiju, pamattiesībām un tiesiskumu

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0343/2020

[2020/2790(RSP)]



17:30      Rezultātu paziņošana
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