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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



Otrdiena, 2021. gada 9. februāris

 

 

08:30      Rezultātu paziņošana

 

08:30 - 13:00     Debates (vai pēc rezultātu paziņošanas)

 

13:00 - 14:15     Pirmais balsošanas laiks
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08:30 Rezultātu paziņošana

08:30 - 13:00 Debates (vai pēc rezultātu paziņošanas)

13:00 - 14:15 Pirmais balsošanas laiks

15:00 - 19:30 Debates

19:00 Rezultātu paziņošana

20:00 - 21:15 Otrais balsošanas laiks

45 À«««I • Atveseļošanas un noturības mehānisma izveide

Ziņojums: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-
0214/2020)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido
Atveseļošanas un noturības mehānismu

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Budžeta komiteja

Ekonomikas un monetārā komiteja

88 • Abortu faktisks aizliegums Polijā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2537(RSP)]

100 • Balsošana par grozījumiem

105 • Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskats

Ziņojums: Sven Simon (A9-0002/2021)
[2020/2123(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja

101 • Jaunais aprites ekonomikas rīcības plāns

Ziņojums: Jan Huitema (A9-0008/2021)
[2020/2077(INI)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

132 • Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021)  -
Direktīvas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu īstenošana

107 • Patvēruma procedūru direktīvas 43.panta īstenošana

Ziņojums: Erik Marquardt (A9-0005/2021)
[2020/2047(INI)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja



 

15:00 - 19:30     Debates

 

19:00      Rezultātu paziņošana

 

20:00 - 21:15     Otrais balsošanas laiks
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135 • Publiska piekļuve dokumentiem 2016.-2018. gadā

Ziņojums: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
[2019/2198(INI)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

109 • Nevienlīdzības samazināšana, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam

Ziņojums: Özlem Demirel (A9-0006/2021)
[2019/2188(INI)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

110 • Covid-19 ietekme uz jauniešiem un sportu

Rezolūciju priekšlikumi
[2020/2864(RSP)]

89 • PV/AP vizīte uz Krieviju, ņemot vērā nesenās represijas pret protestētājiem un
opozīcijas pārstāvjiem

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības
politikas jautājumos paziņojums

[2021/2538(RSP)]

90 À • Humanitārā un politiskā situācija Jemenā

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības
politikas jautājumos paziņojums

[2021/2539(RSP)]

91 À • Stāvoklis Mjanmā

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības
politikas jautājumos paziņojums

[2021/2540(RSP)]

31 À • ES un Ukrainas asociācijas nolīgums

Ziņojums: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Ziņojums par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu

[2019/2202(INI)]

Ārlietu komiteja

111 • Balsojums par provizorisko vienošanos

45 À«««I - Atveseļošanas un noturības mehānisma izveide

Ziņojums: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Budžeta komiteja

Ekonomikas un monetārā komiteja
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94 • Galīgie balsojumi

27 À - Eiropas Centrālās bankas 2020. gada pārskats

Ziņojums: Sven Simon (A9-0002/2021)

[2020/2123(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

19 À - Jaunais aprites ekonomikas rīcības plāns

Ziņojums: Jan Huitema (A9-0008/2021)

[2020/2077(INI)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

29 À - Direktīvas par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu īstenošana

Ziņojums: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

[2020/2029(INI)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

54 À - Patvēruma procedūru direktīvas 43.panta īstenošana

Ziņojums: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

[2020/2047(INI)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

28 À - Publiska piekļuve dokumentiem 2016.-2018. gadā

Ziņojums: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

[2019/2198(INI)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Reglamenta 122. panta 7. punkts

18 À - Nevienlīdzības samazināšana, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam

Ziņojums: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

[2019/2188(INI)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

83 À - Covid-19 ietekme uz jauniešiem un sportu

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0115/2021

[2020/2864(RSP)]
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