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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



Otrdiena, 2021. gada 14. septembris

 

 

09:00      Rezultātu paziņošana

 

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

 
Kopīgās debates - Dabas katastrofas Eiropā

 
Kopīgo debašu beigas

 

13:00 - 14:15     Balsošanas laiks
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09:00 Rezultātu paziņošana

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

13:00 - 14:15 Balsošanas laiks

15:00 - 20:00 Debates

19:00 Rezultātu paziņošana

20:30 - 23:00 Debates

79 • Iepazīstināšana ar paketi "Gatavi mērķrādītājam 55 %" pēc IPCC ziņojuma
publicēšanas

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2875(RSP)]

73 • Dabas katastrofas 2021. gada vasarā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Reģionālās attīstības komiteja
Komisija
2021. gada vasaras dabas katastrofas

[2021/2867(RSP)]

80 • Klimata pārmaiņu izraisīto dabas katastrofu sekas Eiropā

Komisijas paziņojums

[2021/2876(RSP)]

51 • Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2022. finanšu gada vispārējā budžeta
projektu

[2021/2762(RSP)]

90 • Viens balsojums

17 - Virzība uz nākotnes prasībām atbilstošu iekšzemes ūdensceļu transportu Eiropā

Ziņojums: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

[2021/2015(INI)]

Transporta un tūrisma komiteja



 

15:00 - 20:00     Debates
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12 - Virzība uz spēcīgāku partnerību ar ES tālākajiem reģioniem

Ziņojums: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

[2020/2120(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

52 - Jauna pieeja Atlantijas reģiona jūrlietu stratēģijai

Ziņojums: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

[2020/2276(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

91 • Balsošana par grozījumiem

92 • Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

Ziņojums: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
[2020/0320(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

93 • Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi

Ziņojums: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
[2020/0322(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

81 À • Stāvoklis Afganistānā

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

[2021/2877(RSP)]

82 À • Stāvoklis Libānā

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

[2021/2878(RSP)]

44 À • ES un Krievijas politisko attiecību ievirze

Ziņojums: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas
priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas
jautājumos par ES un Krievijas politisko attiecību ievirzi

[2021/2042(INI)]

Ārlietu komiteja

Reglamenta 118. pants

21 À • Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu

Ziņojums: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Ziņojums par jaunu ES stratēģiju attiecībā uz Ķīnu

[2021/2037(INI)]

Ārlietu komiteja



19:00      Rezultātu paziņošana

 

20:30 - 23:00     Debates

 
Kopīgās debates - Brexit korekcijas rezerve

 
Kopīgo debašu beigas
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36 À«««I • ES zilās kartes direktīva

Ziņojums: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par trešo valstu
valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augstprasmes nodarbinātības nolūkos

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

86 À«««II • Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) 2021.–2027. gadam

Ieteikums otrajam lasījumam: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas
Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu
(IPA III)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Ārlietu komiteja

11 À«««I • Brexit korekcijas rezerve

Ziņojums: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido
Brexit korekcijas rezervi

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Reģionālās attīstības komiteja

43 • Budžeta grozījuma projekts Nr. 1/2021: Brexit korekcijas rezerve

Ziņojums: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2021. finanšu gada
budžeta grozījuma Nr. 1/2021 projektu: Brexit korekcijas rezerve

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Budžeta komiteja
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