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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
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09:00 - 13:00 Debates

13:00 - 14:15 Pirmais balsošanas laiks

15:00 - 20:00 Debates

16:30 Rezultātu paziņošana

20:00 - 21:15 Otrais balsošanas laiks

20:30 - 23:00 Debates

45 À • ES un ASV turpmākās attiecības

Ziņojums: Tonino Picula (A9-0250/2021)

Ziņojums par ES un ASV turpmākajām attiecībām

[2021/2038(INI)]

Ārlietu komiteja

53 À • Stāvoklis Baltkrievijā vienu gadu pēc protestiem un to vardarbīgās apspiešanas

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

[2021/2881(RSP)]

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

116 • Balsojums par provizorisko vienošanos

30 À«««I - Vide: Orhūsas regula

Ziņojums: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un
Padomes 2006. gada 6. septembra Regulu (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām
piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju
griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem

[COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

(Debates: 19/05/2021, balsojums: 20/05/2021)

117 • Viens balsojums

154 À - Priekšlikums izveidot delegāciju ES un Apvienotās Karalistes Parlamentārajā asamblejā un noteikt
tās skaitlisko sastāvu

B9-0479/2021

[2021/2917(RSO)]
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28 ««« - Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp ES, no vienas puses, un Grenlandi un
Dāniju, no otras puses

Ieteikums: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības
partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Grenlandes valdību un Dānijas
valdību, no otras puses, un tā īstenošanas protokolu

[COM(2021)0072 -  - 06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE)]

Zivsaimniecības komiteja

27 - Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp ES, no vienas puses, un Grenlandi un
Dāniju, no otras puses (rezolūcija)

Ziņojums: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības
vārdā noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību, no vienas
puses, un Grenlandes valdību un Dānijas valdību, no otras puses, un tā īstenošanas protokolu

[2021/0037M(NLE)]

Zivsaimniecības komiteja

74 - Julia Laffranque dalības atjaunošana komitejā, kas izveidota saskaņā ar Līguma par Eiropas
Savienības darbību 255. pantu

B9-0478/2021

[2021/2171(INS)]

107 - Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētāja iecelšana

Ziņojums: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētāju

[N9-0058/2021 - C9-0369/2021 - 2021/0902(NLE)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

103 « - Kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanas atlikšana uz laiku dažu rūpniecības ražojumu
importam Kanāriju salās

Ziņojums: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko uz laiku atliek kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu
piemērošanu dažu rūpniecības ražojumu importam Kanāriju salās

[COM(2021)0392 - C9-0351/2021 - 2021/0209(CNS)]

Reģionālās attīstības komiteja

121 • Balsošana par grozījumiem

122 • 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)
[2020/2274(INI)]
Attīstības komiteja

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

Ziņojums: Petar Vitanov (A9-0232/2021)
[2020/2016(INI)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

125 • KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - Vardarbības ģimenē un aizgādības
tiesību ietekme uz sievietēm un bērniem



 

15:00 - 20:00     Debates
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126 • 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)
[2021/2014(INI)]
Transporta un tūrisma komiteja

127 • Zivju krājumu atjaunošana Vidusjūrā

Ziņojums: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
[2019/2178(INI)]
Zivsaimniecības komiteja

151 • Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde: ES
koordinētas pieejas nodrošināšana turpmāku veselības krīžu situācijās un Eiropas
Parlamenta nozīme šajā procesā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2916(RSP)]

54 À • Īstenošanas ziņojums par ES trasta fondiem un Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā

Ziņojums: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

Ziņojums par īstenošanas ziņojumu par ES trasta fondiem un Bēgļu atbalsta mehānismu
Turcijā

[2020/2045(INI)]

Ārlietu komiteja

Attīstības komiteja

Budžeta komiteja

46 À • Stāvoklis ES kiberaizsardzības spēju jomā

Ziņojums: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Ziņojums par stāvokli ES kiberaizsardzības spēju jomā

[2020/2256(INI)]

Ārlietu komiteja

108 À • Humanitārā situācija Tigrajā

Komisijas paziņojums

[2021/2902(RSP)]

14 À • Arktika: iespējas, problēmas un drošības jautājumi

Ziņojums: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Ziņojums par Arktiku: iespējas, problēmas un drošības jautājumi

[2020/2112(INI)]

Ārlietu komiteja



16:30      Rezultātu paziņošana

 

20:00 - 21:15     Otrais balsošanas laiks
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118 • Galīgie balsojumi

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)

[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)

[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)

[2019/2166(INI)]

Juridiskā komiteja

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 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)

[2021/2014(INI)]

Transporta un tūrisma komiteja

42 À - Zivju krājumu atjaunošana Vidusjūrā

Ziņojums: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

[2019/2178(INI)]

Zivsaimniecības komiteja

101 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: darbīgās vielas, to skaitā
hlortolurons un difenokonazols

B9-0481/2021

[2021/2869(RSP)]

102 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: tehniskās pārbaudes kritēriji, pēc
kuriem nosaka, ar kādiem nosacījumiem konkrēta saimnieciskā darbība ir uzskatāma par tādu, kas
būtiski sekmē klimata pārmaiņu mazināšanu vai pielāgošanos klimata pārmaiņām, un pēc kuriem
nosaka, vai konkrētā saimnieciskā darbība nenodara būtisku kaitējumu kādiem citiem vidiskajiem
mērķiem

B9-0476/2021, B9-0477/2021

[2021/2753(DEA)]

119 • Balsojums par grozījumiem



 

20:30 - 23:00     Debates
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120 • ES un ASV turpmākās attiecības

Ziņojums: Tonino Picula (A9-0250/2021)
[2021/2038(INI)]
Ārlietu komiteja

51 • Eiropas tūrisma nozarē veikto Savienības pasākumu izvērtēšana, tuvojoties vasaras
sezonas nobeigumam

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Karima Delli (O-000054/2021 - B9-0036/21)
Transporta un tūrisma komiteja
Komisija
Eiropas tūrisma nozarē veikto Savienības pasākumu izvērtēšana, tuvojoties vasaras sezonas nobeigumam

[2021/2816(RSP)]

41 • Dezinformācija un sociālo platformu loma

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Raphaël Glucksmann (O-000060/2021 - B9-0038/21)
Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, tostarp
dezinformāciju
Komisija
Dezinformācija un sociālo platformu loma

[2021/2870(RSP)]
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