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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 7. jūlijs

 

 

09:00      Rezultātu paziņošana

 

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

 
Kopīgās debates - Tiesiskums un pamattiesības Ungārijā un Polijā

 
Kopīgo debašu beigas

 

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 - 20:00 Debates

19:00 Rezultātu paziņošana

19:30 - 20:45 Otrais balsošanas laiks

20:30 - 23:00 Debates

59 • Eiropadomes 2021. gada 24. un 25. jūnija sanāksmes secinājumi

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2729(RSP)]

93 À • ES tiesību aktu un LGBTIK pilsoņu tiesību pārkāpumi Ungārijā saistībā ar
Ungārijas parlamenta pieņemtajiem tiesību aktu grozījumiem

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2780(RSP)]

104 • Rezultāti, kas gūti 22. jūnijā saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu notikušajās
uzklausīšanās attiecībā uz Poliju un Ungāriju

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2789(RSP)]

111 • Viens balsojums

54 ««« - Pasākumi, kuri nepieciešami, lai izpildītu Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto
Protokolu par EOTK izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda pētniecības fondu

Ieteikums: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu 2003/76/EK, ar ko nosaka
pasākumus, kuri nepieciešami, lai izpildītu Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par
EOTK izbeigšanās finansiālajām sekām un par Ogļu un tērauda pētniecības fondu

[09399/2021 - C9-0242/2021 - 2020/0142(APP)]

Budžeta komiteja
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55 « - Likvidējamās EOTK aktīvu un Ogļu un tērauda izpētes fonda aktīvu pārvaldīšana

Ziņojums: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2003/77/EK, ar ko nosaka daudzgadu
finanšu pamatnostādnes likvidējamās EOTK aktīvu pārvaldīšanai un Ogļu un tērauda izpētes fonda aktīvu
pārvaldīšanai, pabeidzot likvidāciju

[COM(2020)0321 - C9-0216/2020 - 2020/0143(NLE)]

Budžeta komiteja

113 • Balsošana par grozījumiem

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

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

[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)

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

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

135 • GARDIAZABAL, SARVAMAA (BUDG/CONT 01/07) - Vadlīniju izveide attiecībā uz vispārējā
nosacītības režīma piemērošanu Savienības budžeta aizsardzībai

136 • ES globālais cilvēktiesību sankciju režīms (ES Magņitska akts)

Rezolūciju priekšlikumi
[2021/2563(RSP)]

138 • Finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, kurš ir daļa no Integrētas robežu
pārvaldības fonda

Ieteikums otrajam lasījumam: Tanja Fajon (A9-0220/2021)
[2018/0249(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

139 • Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību

Ziņojums: Tanja Fajon (A9-0183/2021)
[2019/2196(INI)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

114 • Galīgie balsojumi

20 À - Pilsoņdialogi un pilsoņu līdzdalība ES lēmumu pieņemšanas procesā

Ziņojums: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

[2020/2201(INI)]

Konstitucionālo jautājumu komiteja

19 À - ES un NATO sadarbība transatlantisko attiecību kontekstā

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

[2020/2257(INI)]

Ārlietu komiteja



 

15:00 - 20:00     Debates

 

19:00      Rezultātu paziņošana
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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)

[2020/2008(INI)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

94 • Komisijas 2022. gada darba programma

Komisijas paziņojums

[2021/2781(RSP)]

Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

95 • Stāvoklis ES digitālā Covid sertifikāta noteikumu īstenošanā

Komisijas paziņojums

[2021/2782(RSP)]

13 À«««I • Eiropas Zāļu aģentūra

Ziņojums: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pastiprinātu
Eiropas Zāļu aģentūras lomu attiecībā uz zālēm un medicīniskajām ierīcēm krīžgatavības
un krīžu pārvaldības kontekstā

[COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

30 À«««I • Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2030. gadam

Ziņojums: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par vispārējo
Savienības vides rīcības programmu līdz 2030. gadam

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

70 À • Jauna EPT pētniecībai un inovācijai

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Cristian-Silviu Buşoi (O-000031/2021 - B9-0026/21)
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Komisija
Jauna EPT pētniecībai un inovācijai

[2021/2524(RSP)]



19:30 - 20:45     Otrais balsošanas laiks

 

20:30 - 23:00     Debates
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116 • Balsošana par grozījumiem

140 • Eiropas Zāļu aģentūra

Ziņojums: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)
[2020/0321(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

141 • Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2030. gadam

Ziņojums: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)
[2020/0300(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

143 • Jauna EPT pētniecībai un inovācijai

Rezolūciju priekšlikumi
[2021/2524(RSP)]

117 • Galīgie balsojumi

53 À - Vadlīniju izveide attiecībā uz vispārējā nosacītības režīma piemērošanu Savienības budžeta
aizsardzībai

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

[2021/2071(INI)]

Budžeta komiteja

Budžeta kontroles komiteja

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

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0371/2021

[2021/2563(RSP)]

68 À - Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību

Ziņojums: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

[2019/2196(INI)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

71 À • Antarktīdas aizsargājamo jūras teritoriju noteikšana - Dienvidu okeāna bioloģiskās
daudzveidības saglabāšana

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2757(RSP)]

61 À • Makroekonomiskā tiesiskā regulējuma pārskatīšana

Ziņojums: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Ziņojums par makroekonomiskā tiesiskā regulējuma pārskatīšanu, lai panāktu labāku
ietekmi uz Eiropas reālo ekonomiku un uzlabotu lēmumu pieņemšanas pārredzamību un
demokrātisko pārskatatbildību

[2020/2075(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja
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