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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

13:00 - 14:15 Pirmais balsošanas laiks

15:00 - 20:00 Debates

19:00 Rezultātu paziņošana

20:00 - 21:15 Otrais balsošanas laiks

20:30 - 23:00 Debates

50 • Stāvoklis Savienībā

Komisijas priekšsēdētājas paziņojums

[2021/2763(RSP)]

94 • Viens balsojums

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

Ziņojums: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

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

Budžeta komiteja

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

95 • Balsošana par provizorisku vienošanos noslēgšanu

46 À«««I - Oficiālās kontroles, ko dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību
antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam

Ziņojums: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/625
attiecībā uz oficiālajām kontrolēm, ko no trešām valstīm uz Savienību eksportētiem dzīvniekiem un
dzīvnieku izcelsmes produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu
aizliegumam

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

(Balsojums: 24/06/2021)

11 À«««I - Brexit korekcijas rezerve

Ziņojums: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

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

Reģionālās attīstības komiteja
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36 À«««I - ES zilās kartes direktīva

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

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

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

127 • Priekšlikums noraidīt Padomes nostāju

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

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

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

Ārlietu komiteja

96 • Galīgie balsojumi

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

Ziņojums: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

[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)

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

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

116 • Balsošana par grozījumiem

125 • Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: kritēriji, pēc kuriem izraudzīties
antimikrobiālos līdzekļus, kas rezervējami noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem

118 • Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu

Ziņojums: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
[2021/2037(INI)]
Ārlietu komiteja

119 • ES un Krievijas politisko attiecību ievirze

Ziņojums: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
[2021/2042(INI)]
Ārlietu komiteja

121 • Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes

Ziņojums: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)
[2021/0137(NLE)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

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

Ziņojums: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)
[2019/2186(INI)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
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123 • Zvejnieki par nākotni

Ziņojums: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)
[2019/2161(INI)]
Zivsaimniecības komiteja

124 • Plāni un darbības pārejas paātrināšanai uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā,
obligātajā testēšanā un izglītībā

Rezolūciju priekšlikumi
[2021/2784(RSP)]

61 À • ES prasību īstenošana attiecībā uz apmaiņu ar nodokļu informāciju

Ziņojums: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Ziņojums par ES prasību īstenošanu attiecībā uz apmaiņu ar nodokļu informāciju:
progress, gūtā pieredze un risināmās problēmas

[2020/2046(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

84 • Skandāls saistībā ar spiegprogrammatūru "Pegasus"

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2879(RSP)]

85 À • Mediju brīvība un tiesiskuma tālāka pasliktināšanās Polijā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2880(RSP)]

55 À • Dzimumbalstītas vardarbības iekļaušana kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta
1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā

Ziņojums: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par to, lai dzimumbalstīta vardarbība tiktu iekļauta kā
jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu sarakstā

[2021/2035(INL)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

97 • Viens balsojums

70 ««« - Nolīgums starp ES un Kaboverdi par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu

Ieteikums: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas
Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko groza Nolīgumu par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu
Kaboverdes Republikas un Eiropas Savienības pilsoņiem

[05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
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68 «««I - Grozījumu izdarīšana Padomes Pamatlēmumā 2002/465/TI attiecībā uz tā saskaņošanu ar ES
noteikumiem par personas datu aizsardzību

Ziņojums: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Padomes Pamatlēmumu
2002/465/TI groza attiecībā uz tā saskaņošanu ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību

[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

69 «««I - Eiropas izmeklēšanas rīkojums krimināllietās: saskaņošana ar ES noteikumiem par personas datu
aizsardzību

Ziņojums: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2014/41/ES groza
attiecībā uz tās saskaņošanu ar ES noteikumiem par personas datu aizsardzību

[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

71 ««« - ES un Korejas Nolīgums: daži gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspekti

Ieteikums: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas
Savienību un Korejas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

[05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)]

Transporta un tūrisma komiteja

99 • Balsojums par grozījumiem

114 • Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - Dzimumbalstītas vardarbības
iekļaušana kā jauna noziegumu joma LESD 83. panta 1. punktā uzskaitītajā noziegumu jomu
sarakstā

98 • Galīgie balsojumi

83 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: kritēriji, pēc kuriem izraudzīties
antimikrobiālos līdzekļus, kas rezervējami noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem

B9-0424/2021

[2021/2718(DEA)]

21 À - Jauna ES stratēģija attiecībā uz Ķīnu

Ziņojums: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

[2021/2037(INI)]

Ārlietu komiteja

44 À - ES un Krievijas politisko attiecību ievirze

Ziņojums: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

[2021/2042(INI)]

Ārlietu komiteja

Reglamenta 118. pants

54 À« - Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes

Ziņojums: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

[COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja



 

20:30 - 23:00     Debates
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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)

[2019/2186(INI)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

34 À - Zvejnieki par nākotni

Ziņojums: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

[2019/2161(INI)]

Zivsaimniecības komiteja

60 À - Plāni un darbības pārejas paātrināšanai uz inovāciju bez dzīvnieku izmantošanas pētniecībā,
obligātajā testēšanā un izglītībā

Rezolūciju priekšlikumi

RC B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021,
B9-0432/2021

[2021/2784(RSP)]

(Debates: 08/07/2021)

64 • ES ieguldījums globālo pārtikas sistēmu pārveidē nolūkā sasniegt ilgtspējīgas
attīstības mērķus

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Tomas Tobé, Norbert Lins (O-000043/2021 - B9-0031/21)
Attīstības komiteja
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Komisija
ES ieguldījums globālo pārtikas sistēmu pārveidošanā, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus

[2021/2750(RSP)]

63 • Sociālajā jomā vērojamo Covid-19 pandēmijas negatīvo seku novēršana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000044/2021 - B9-0032/21)
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Komisija
Covid-19 pandēmijas negatīvo sociālo seku novēršana

[2021/2734(RSP)]
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