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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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17:00 - 22:00 Debates

1 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

55 À • Attīstības politikas loma pasākumos, kas īstenoti Programmas 2030. gadam mērķu
sasniegšanas kontekstā, reaģējot uz bioloģiskās daudzveidības zudumu jaunattīstības
valstīs

Ziņojums: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

Ziņojums par attīstības politikas lomu pasākumos, kas īstenoti Programmas 2030. gadam
mērķu sasniegšanas kontekstā, reaģējot uz bioloģiskās daudzveidības zudumu
jaunattīstības valstīs

[2020/2274(INI)]

Attīstības komiteja

48 À • Mākslīgais intelekts krimināltiesībās un policijas un tiesu iestāžu īstenotā mākslīgā
intelekta izmantošana krimināllietās

Ziņojums: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

Ziņojums par mākslīgo intelektu krimināltiesībās un policijas un tiesu iestāžu īstenoto
mākslīgā intelekta izmantošanu krimināllietās

[2020/2016(INI)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

47 À • Vardarbības ģimenē un aizgādības tiesību ietekme uz sievietēm un bērniem

Ziņojums: Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

Ziņojums par vardarbības ģimenē un aizgādības tiesību ietekmi uz sievietēm un bērniem

[2019/2166(INI)]

Juridiskā komiteja

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

20 À • Personu ar invaliditāti aizsardzība, iesniedzot lūgumrakstus: gūtā pieredze

Ziņojums: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

Ziņojums par personu ar invaliditāti aizsardzību, iesniedzot lūgumrakstus: gūtā pieredze

[2020/2209(INI)]

Lūgumrakstu komiteja

50 À • ES ceļu satiksmes drošības politikas satvars 2021.–2030. gadam — ieteikumi
turpmākiem pasākumiem virzībā uz ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo cilvēku
skaitu tuvināšanu nullei

Ziņojums: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

Ziņojums par ES ceļu satiksmes drošības politikas satvaru 2021.–2030. gadam —
ieteikumi turpmākiem pasākumiem virzībā uz ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo
cilvēku skaitu tuvināšanu nullei

[2021/2014(INI)]

Transporta un tūrisma komiteja
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42 À • Zivju krājumu atjaunošana Vidusjūrā

Ziņojums: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

Ziņojums par zivju krājumu atjaunošanu Vidusjūrā: novērtējums un turpmākie
pasākumi

[2019/2178(INI)]

Zivsaimniecības komiteja
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