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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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17:00 - 21:30 Debates

1 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

14 À • 2020. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām

Ziņojums: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Ziņojums par 2020. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām
darbībām

[2020/2124(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

15 À • 2019. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības
kontroli

Ziņojums: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli - 2019. gada
ziņojums

[2020/2245(INI)]

Budžeta kontroles komiteja

45 À«««I • Tehnoloģiju izmantošana, lai apstrādātu persondatus un citus datus nolūkā apkarot
seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē (pagaidu atkāpšanās no Direktīvas
2002/58/EK)

Ziņojums: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu atkāpi no
konkrētiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK noteikumiem
attiecībā uz tehnoloģiju izmantošanu, ko veic numurneatkarīgu starppersonu sakaru
pakalpojumu sniedzēji, lai apstrādātu persondatus un citus datus nolūkā apkarot seksuālu
vardarbību pret bērniem tiešsaistē

[COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

75 À«««II • Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonds

Ieteikums otrajam lasījumam: Gabriel Mato (A9-0222/2021)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā nolūkā pieņemt
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un
akvakultūras fondu un grozīt Regulu (ES) 2017/004

[06975/3/2021 - C9-0224/2021 - 2018/0210(COD)]

Zivsaimniecības komiteja



 

Šādu ziņojumu īss izklāsts:
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67 À • Vecā kontinenta novecošana - iespējas un risināmie uzdevumi, kas saistīti ar politiku
novecošanas jomā laikposmam pēc 2020. gada

Ziņojums: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Ziņojums par Vecā kontinenta novecošanu - iespējas un risināmie uzdevumi, kas saistīti ar
politiku novecošanas jomā  laikposmam pēc 2020. gada

[2020/2008(INI)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

73 À • Atkrastes vējparku un citu atjaunojamo energoresursu sistēmu ietekme uz
zvejniecības nozari

Ziņojums: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

Ziņojums par atkrastes vējparku un citu atjaunojamo energoresursu sistēmu ietekmi
uz zvejniecības nozari

[2019/2158(INI)]

Zivsaimniecības komiteja

20 À • Pilsoņdialogi un pilsoņu līdzdalība ES lēmumu pieņemšanas procesā

Ziņojums: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Ziņojums par pilsoņdialogiem un pilsoņu līdzdalību ES lēmumu pieņemšanas
procesā

[2020/2201(INI)]

Konstitucionālo jautājumu komiteja

16 • Covid-19 sekas tirdzniecības jomā un aspekti, kas saistīti ar tirdzniecību

Ziņojums: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

Ziņojums par Covid-19 sekām tirdzniecības jomā un aspektiem, kas saistīti ar
tirdzniecību

[2020/2117(INI)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

19 À • ES un NATO sadarbība transatlantisko attiecību kontekstā

Ziņojums: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Ziņojums par ES un NATO sadarbību transatlantisko attiecību kontekstā

[2020/2257(INI)]

Ārlietu komiteja

62 À • Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamentā

Ziņojums: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

Ziņojums par grozījumu izdarīšanu Parlamenta Reglamenta 99., 197., 213., 214.,
222., 223., 230., 235. pantā un V pielikumā  un jauna 106.a panta iekļaušanu

[2021/2048(REG)]

Konstitucionālo jautājumu komiteja
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