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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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09:00 - 13:00     Debates

 
Kopīgās debates - Eiropas infrastruktūras savienošana

 
Kopīgo debašu beigas
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09:00 - 13:00 Debates

13:00 - 14:15 Pirmais balsošanas laiks

15:00 - 20:00 Debates

19:00 Rezultātu paziņošana

19:30 - 20:45 Otrais balsošanas laiks

20:30 - 23:00 Debates

60 • Iepazīstināšana ar prezidentvalsts Slovēnijas darbības programmu

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2728(RSP)]

77 À«««II • Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments

Ieteikums otrajam lasījumam: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu,
Dominique Riquet (A9-0219/2021)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā nolūkā pieņemt
Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras
savienošanas instrumentu un atcelt Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un Regulu (ES) Nr.
283/2014

[06115/2/2021 - C9-0214/2021 - 2018/0228(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Transporta un tūrisma komiteja

78 À«««II • Pasākumu racionalizēšana ar mērķi veicināt TEN-T ieviešanu

Ieteikums otrajam lasījumam: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par pasākumu racionalizēšanu ar mērķi
veicināt Eiropas transporta tīkla ieviešanu

[10537/1/2020 - C9-0215/2021 - 2018/0138(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

36 • Dzelzceļu drošība un signalizācija - ERTMS izvēršanas pašreizējā stāvokļa
novērtēšana

Ziņojums: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

Ziņojums par dzelzceļu drošību un signalizāciju - pašreizējā stāvokļa novērtēšana
attiecībā uz Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) izvēršanu

[2019/2191(INI)]

Transporta un tūrisma komiteja



 

13:00 - 14:15     Pirmais balsošanas laiks
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53 À • Vadlīniju izveide attiecībā uz vispārējā nosacītības režīma piemērošanu Savienības
budžeta aizsardzībai

Ziņojums: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Ziņojums par vadlīniju izveidi attiecībā uz vispārējā nosacītības režīma piemērošanu
Savienības budžeta aizsardzībai

[2021/2071(INI)]

Budžeta komiteja

Budžeta kontroles komiteja

50 • Piezīme: balsošana tiks sadalīta pa dažādiem balsošanas laikiem atkarībā no grozījumu skaita.

105 • Balsojums par provizorisko vienošanos

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)

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

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

106 • Viens balsojums

27 «««I - Profesionālo kvalifikāciju atzīšana kuģošanā pa iekšzemes ūdensceļiem

Ziņojums: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu (ES) 2017/2397
groza attiecībā uz pārejas pasākumiem trešās valsts sertifikātu atzīšanai

[COM(2021)0071 - C9-0026/2021 - 2021/0039(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

29 - 2021. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projekts - 2020. finanšu gada pārpalikums

Ziņojums: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada budžeta grozījuma Nr.
3/2021 projektu: 2020. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana

[09904/2021 - C9-0232/2021 - 2021/0102(BUD)]

Budžeta komiteja

81 ««« - Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Ieteikums: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas
Savienības Pamattiesību aģentūru

[09827/2021 - C9-0243/2021 - 2020/0112(APP)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja



 

15:00 - 20:00     Debates
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82 ««« - Interbus nolīgums: Protokols par regulārajiem un speciālajiem regulārajiem starptautiskajiem
pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem

Ieteikums: Maria Grapini (A9-0176/2021)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīguma par
pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem (Interbus nolīguma) Protokolu par
pasažieru starptautiskajiem regulārajiem un speciālajiem regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem

[11441/2020 - C9-0027/2021 - 2020/0258(NLE)]

Transporta un tūrisma komiteja

107 • Balsošana par grozījumiem

122 • 2019. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu

Ziņojums: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)
[2020/2246(INI)]
Budžeta kontroles komiteja

76 À«««II - Iekšējās drošības fonda izveide

Ieteikums otrajam lasījumam: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un
Padomes regulu, ar ko izveido iekšējās drošības fondu

[06488/1/2021 - C9-0227/2021 - 2018/0250(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

128 • Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamentā

Ziņojums: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)
[2021/2048(REG)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja

129 • 2020. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālajām darbībām

Ziņojums: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)
[2020/2124(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja

130 • 2019. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli

Ziņojums: Bas Eickhout (A9-0215/2021)
[2020/2245(INI)]
Budžeta kontroles komiteja

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

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

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

Zivsaimniecības komiteja

87 À • Stāvoklis Nikaragvā

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

[2021/2777(RSP)]



 

19:00      Rezultātu paziņošana

 

19:30 - 20:45     Otrais balsošanas laiks
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103 À • Politiskās opozīcijas, jo īpaši HDP, apspiešana Turcijā

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

[2021/2788(RSP)]

Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

89 • Ārvalstu iejaukšanās demokrātiskajos procesos

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Raphaël Glucksmann (O-000035/2021 - B9-0025/21)
Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp
dezinformāciju
Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības
politikas jautājumos
Ārvalstu iejaukšanās demokrātiskajos procesos

[2021/2662(RSP)]

47 À • ES globālais cilvēktiesību sankciju režīms (ES Magņitska akts)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

David McAllister, Maria Arena (O-000047/2021 - B9-0028/21)
Ārlietu komiteja
Komisija
ES globālais cilvēktiesību sankciju režīms (ES Magņitska likums)

David McAllister, Maria Arena (O-000048/2021 - B9-0029/21)
Ārlietu komiteja
Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības
politikas jautājumos
ES globālais cilvēktiesību sankciju režīms (ES Magņitska likums)

[2021/2563(RSP)]

88 • Stāvoklis Tigrajā (Etiopija)

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2778(RSP)]

108 • Viens balsojums

36 - Dzelzceļu drošība un signalizācija - ERTMS izvēršanas pašreizējā stāvokļa novērtēšana

Ziņojums: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

[2019/2191(INI)]

Transporta un tūrisma komiteja

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

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

[2020/2117(INI)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

109 • Galīgie balsojumi
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46 À« - Kopējā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma - īstenošanas pilnvaru piešķiršana Komisijai, lai
noteiktu konkrētos minētās direktīvas noteikumos izmantoto terminu nozīmi

Ziņojums: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz īstenošanas
pilnvaru piešķiršanu Komisijai, lai noteiktu konkrētos minētās direktīvas noteikumos izmantoto terminu
nozīmi

[COM(2020)0749 - C9-0002/2021 - 2020/0331(CNS)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

62 À - Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamentā

Ziņojums: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021)

[2021/2048(REG)]

Konstitucionālo jautājumu komiteja

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

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

[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)

[2020/2245(INI)]

Budžeta kontroles komiteja

83 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificētas soju
pupas DAS-81419-2

B9-0372/2021

[2021/2759(RSP)]

84 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificētas soju
pupas DAS-81419-2 × DAS-44406–6

B9-0373/2021

[2021/2760(RSP)]

85 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificētu
kukurūza 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti
divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem 1507, MIR162, MON810 un NK603

B9-0374/2021

[2021/2765(RSP)]

86 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificēta
kukurūza Bt 11 (SYN-BTØ11-1)

B9-0375/2021

[2021/2761(RSP)]

32 À - 2019. gada ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu

Ziņojums: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

Ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu - 2019.gada ziņojums

[2020/2246(INI)]

Budžeta kontroles komiteja



 

20:30 - 23:00     Debates

 
Kopīgās debates - Patvērums un migrācija
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73 À - Atkrastes vējparku un citu atjaunojamo energoresursu sistēmu ietekme uz zvejniecības nozari

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

[2019/2158(INI)]

Zivsaimniecības komiteja

110 • Balsošana par grozījumiem

131 • Pilsoņdialogi un pilsoņu līdzdalība ES lēmumu pieņemšanas procesā

Ziņojums: Helmut Scholz (A9-0213/2021)
[2020/2201(INI)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja

133 • ES un NATO sadarbība transatlantisko attiecību kontekstā

Ziņojums: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)
[2020/2257(INI)]
Ārlietu komiteja

134 • Vecā kontinenta novecošana - iespējas un risināmie uzdevumi, kas saistīti ar politiku novecošanas
jomā laikposmam pēc 2020. gada

Ziņojums: Beata Szydło (A9-0194/2021)
[2020/2008(INI)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

77 À«««II - Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments

Ieteikums otrajam lasījumam: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Dominique Riquet (A9-
0219/2021)

[06115/2/2021 - C9-0214/2021 - 2018/0228(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Transporta un tūrisma komiteja

90 • Ženēvas Konvencijas 70. gadadiena

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2779(RSP)]

Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

79 À«««II • Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 2021.-2027. gadam

Ieteikums otrajam lasījumam: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā nolūkā pieņemt
Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido patvēruma, migrācijas un
integrācijas fondu

[06486/2/2021 - C9-0225/2021 - 2018/0248(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja



 
Kopīgo debašu beigas

 
Kopīgās debates - Vīzu informācijas sistēma

 
Kopīgo debašu beigas
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80 À«««II • Finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, kurš ir daļa no
Integrētas robežu pārvaldības fonda

Ieteikums otrajam lasījumam: Tanja Fajon (A9-0220/2021)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā nolūkā pieņemt
Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido  Finansiāla atbalsta
instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai, kurš ir daļa no Integrētās robežu
pārvaldības fonda

[06487/2/2021 - C9-0226/2021 - 2018/0249(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

68 À • Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību

Ziņojums: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Ziņojums par gada ziņojumu par Šengenas zonas darbību

[2019/2196(INI)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

91 À«««II • Vīzu informācijas sistēma (VIS): vīzu apstrāde

Ieteikums otrajam lasījumam: Paulo Rangel (A9-0207/2021)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu
Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko Vīzu informācijas sistēmas reformas
nolūkā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2008, (EK) Nr.
810/2009, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1860, (ES)
2018/1861, (ES) 2019/817 un (ES) 2019/1896 un atceļ Padomes Lēmumus
2004/512/EK un 2008/633/TI

[05950/1/2021 - C9-0198/2021 - 2018/0152A(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

92 À«««II • Vīzu informācijas sistēma (VIS): nosacījumi par piekļuvi citām ES informācijas
sistēmām VIS vajadzībām

Ieteikums otrajam lasījumam: Paulo Rangel (A9-0208/2021)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu
Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko attiecībā uz nosacījumu izveidi
piekļuvei citām ES informācijas sistēmām vīzu informācijas sistēmas VIS
vajadzībām groza Regulas (ES) Nr. 603/2013, (ES) 2016/794, (ES) 2018/1862, (ES)
2019/816 un (ES) 2019/818

[05951/1/2021 - C9-0199/2021 - 2018/0152B(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja


	Otrdiena, 2021. gada 6. jūlijs
	09:00 - 13:00     Debates
	Kopīgās debates - Eiropas infrastruktūras savienošana

	13:00 - 14:15     Pirmais balsošanas laiks
	15:00 - 20:00     Debates
	19:00      Rezultātu paziņošana
	19:30 - 20:45     Otrais balsošanas laiks
	20:30 - 23:00     Debates
	Kopīgās debates - Patvērums un migrācija
	Kopīgās debates - Vīzu informācijas sistēma



