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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, 2021. gada 10. februāris

 

 

09:00      Rezultātu paziņošana

 

09:00 - 13:00     Debates (vai pēc rezultātu paziņošanas)

 

13:00 - 14:15     Pirmais balsošanas laiks
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09:00 Rezultātu paziņošana

09:00 - 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

92 • Stāvoklis ES Covid-19 vakcinācijas stratēģijas īstenošanā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2541(RSP)]

112 • Balsošana par grozījumiem

113 • Pagaidu atbrīvojums no laika nišu izmantošanas noteikumiem Kopienas lidostās Covid-19
pandēmijas dēļ

Ziņojums:
[2020/0358(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja

114 • Pagaidu pasākumi attiecībā uz sertifikātu un licenču derīgumu (Omnibus II)

Ziņojums:
[2021/0012(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja

115 • ES un Ukrainas asociācijas nolīgums

Ziņojums: Michael Gahler (A9-0219/2020)
[2019/2202(INI)]
Ārlietu komiteja

116 • Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai

Rezolūciju priekšlikumi
[2020/2818(RSP)]



15:00 - 19:30     Debates

 
Kopīgās debates - Kapitāla tirgu atveseļošanas pakete - FITD un ES atveseļošanas

prospekts

 
Kopīgo debašu beigas

 

19:00      Rezultātu paziņošana

 

20:00 - 21:15     Otrais balsošanas laiks
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68 • Demokrātiska kontrole sociālajos medijos un pamattiesību aizsardzība

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2512(RSP)]

52 À«««I • Finanšu instrumentu tirgi

Ziņojums: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko
Direktīvu 2014/65/ES groza attiecībā uz informācijas prasībām, produktu pārvaldību
un pozīciju limitiem, lai veicinātu atveseļošanos no Covid-19 pandēmijas

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

(Debates: 23/11/2020, balsojums: 25/11/2020)

53 À«««I • ES atveseļošanas prospekts un mērķtiecīgi pielāgojumi finanšu starpnieku
atbalstam, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 pandēmijas

Ziņojums: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza
Regulu (ES) 2017/1129 attiecībā uz ES atveseļošanas prospektu un mērķtiecīgiem
pielāgojumiem finanšu starpnieku atbalstam, lai palīdzētu atgūties no Covid-19
pandēmijas

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

60 À • Sieviešu tiesību jomā turpmāk risināmie jautājumi vairāk nekā 25 gadus pēc
Pekinas deklarācijas un Rīcības platformas

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2509(RSP)]

117 • Balsošana par provizorisku vienošanos noslēgšanu

52 À«««I - Finanšu instrumentu tirgi

Ziņojums: Markus Ferber (A9-0208/2020)

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

(Debates: 23/11/2020, balsojums: 25/11/2020)
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53 À«««I - ES atveseļošanas prospekts un mērķtiecīgi pielāgojumi finanšu starpnieku atbalstam, lai palīdzētu
atgūties no Covid-19 pandēmijas

Ziņojums: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

118 • Galīgie balsojumi

63 6 «««I - Pagaidu atbrīvojums no laika nišu izmantošanas noteikumiem Kopienas lidostās Covid-19
pandēmijas dēļ

Ziņojums:

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants)

64 6 «««I - Pagaidu pasākumi attiecībā uz sertifikātu un licenču derīgumu (Omnibus II)

Ziņojums:

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants)

31 À - ES un Ukrainas asociācijas nolīgums

Ziņojums: Michael Gahler (A9-0219/2020)

[2019/2202(INI)]

Ārlietu komiteja

43 À - Eiropas Prasmju programma ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0108/2021

[2020/2818(RSP)]

119 • Balsošana par grozījumiem

120 • Sieviešu tiesību jomā turpmāk risināmie jautājumi vairāk nekā 25 gadus pēc Pekinas deklarācijas un
Rīcības platformas

Rezolūciju priekšlikumi
[2021/2509(RSP)]
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