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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



Pirmdiena, 2021. gada 13. septembris

 

 

17:00 - 21:30     Debates

 
Kopīgās debates - Veselība un slimību profilakse

 
Kopīgo debašu beigas

 

Šādu ziņojumu īss izklāsts:
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17:00 - 21:30 Debates

18:30 - 19:45 Balsošanas laiks

1 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

45 À«««I • Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

Ziņojums: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza
Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles
centru

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

32 À«««I • Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi

Ziņojums: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par nopietniem
pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1082/2013/ES

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

58 À • Godīgi darba apstākļi, tiesības un sociālā aizsardzība platformā nodarbinātiem
darbiniekiem — ar digitālo attīstību saistīti jauni nodarbinātības veidi

Ziņojums: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Ziņojums par godīgiem darba apstākļiem, tiesībām un sociālo aizsardzību platformā
nodarbinātiem darbiniekiem — ar digitālo attīstību saistīti jauni nodarbinātības veidi

[2019/2186(INI)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

34 À • Zvejnieki par nākotni

Ziņojums: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Ziņojums par tematu “Zvejnieki par nākotni: jaunas darbaspēka paaudzes
piesaistīšana zvejniecības nozarei un darbvietu radīšana piekrastes kopienās”

[2019/2161(INI)]

Zivsaimniecības komiteja



 

18:30 - 19:45     Balsošanas laiks
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17 • Virzība uz nākotnes prasībām atbilstošu iekšzemes ūdensceļu transportu
Eiropā

Ziņojums: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Ziņojums par virzību uz nākotnes prasībām atbilstošu iekšzemes ūdensceļu
transportu Eiropā

[2021/2015(INI)]

Transporta un tūrisma komiteja

12 • Virzība uz spēcīgāku partnerību ar ES tālākajiem reģioniem

Ziņojums: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Ziņojums par virzību uz spēcīgāku partnerību ar ES tālākajiem reģioniem

[2020/2120(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

52 • Jauna pieeja Atlantijas reģiona jūrlietu stratēģijai

Ziņojums: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Ziņojums par jaunu pieeju Atlantijas reģiona jūrlietu stratēģijai

[2020/2276(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

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

88 • Balsojums par provizorisko vienošanos

56 À«««I - Kopienas augu šķirņu aizsardzības tiesības: termiņa pagarināšana konkrētām sugām

Ziņojums: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas augu šķirņu aizsardzības
tiesību termiņa pagarināšanu sparģeļu sugām un puķu sīpolu, sīko kokaugļu un dekoratīvo kokaugu sugu
grupām

[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

48 • Balsošana par pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants)

66 À«««I - To dzelzceļa uzņēmumu drošības sertifikātu un darbības licenču derīguma termiņa pagarināšana,
kuri nodrošina pārvadājumus Lamanša tunelī

Ziņojums:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants)

87 • Aizklāta balsošana

Imunitāte
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78 - Pieprasījums aizstāvēt Guy Verhofstadt privilēģijas un imunitāti

Ziņojums: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Guy Verhofstadt privilēģijas un imunitāti

[2021/2030(IMM)]

Juridiskā komiteja

100 • Viens balsojums

53 « - Aizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību

Ziņojums: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas
Savienību, ietverot attiecības starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Grenlandi un Dānijas Karalisti,
no otras puses (“Lēmums par aizjūras asociāciju”)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 -  - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]

Attīstības komiteja

(Balsojums: 31/01/2019)

47 - LGBTI+ tiesības ES

Rezolūcijas priekšlikums

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

Reglamenta 227. pants
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