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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      Rezultātu paziņošana

 

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

 

13:00 - 14:45     Pirmais balsošanas laiks
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09:00 Rezultātu paziņošana

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

13:00 - 14:45 Pirmais balsošanas laiks

15:00 - 20:00 Debates

19:00 Rezultātu paziņošana

20:00 - 21:45 Otrais balsošanas laiks

20:30 - 21:30 Debates

110 • Eiropas risinājumi attiecībā uz enerģijas cenu pieaugumu uzņēmumiem un
iedzīvotājiem: energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu enerģijas loma un
nepieciešamība risināt enerģētiskās nabadzības problēmu

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2904(RSP)]

130 • Galīgais balsojums

45 À - ES un ASV turpmākās attiecības

Ziņojums: Tonino Picula (A9-0250/2021)

[2021/2038(INI)]

Ārlietu komiteja

131 • Balsošana par grozījumiem

133 • ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Īstenošanas ziņojums
par ES trasta fondiem un Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā

134 • Stāvoklis ES kiberaizsardzības spēju jomā

Ziņojums: Urmas Paet (A9-0234/2021)
[2020/2256(INI)]
Ārlietu komiteja

135 • Arktika: iespējas, problēmas un drošības jautājumi

Ziņojums: Anna Fotyga (A9-0239/2021)
[2020/2112(INI)]
Ārlietu komiteja

150 • Personu ar invaliditāti aizsardzība, iesniedzot lūgumrakstus: gūtā pieredze

Ziņojums: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
[2020/2209(INI)]
Lūgumrakstu komiteja



15:00 - 20:00     Debates

 

19:00      Rezultātu paziņošana

 

20:00 - 21:45     Otrais balsošanas laiks
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156 À • "Pandoras dokumenti": ietekme uz centieniem apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu
legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2922(RSP)]

Balsošana notiks nākamajā sesijā.

44 À • ES politikas par kaitējošu nodokļu praksi reformēšana (tostarp Rīcības kodeksa
jautājumu grupas reforma)

Ziņojums: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Ziņojums par ES politikas par kaitējošu nodokļu praksi reformēšanu (tostarp Rīcības
kodeksa jautājumu grupas reformu)

[2020/2258(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

148 • Pašreizējais stāvoklis saistībā ar iesniegtajiem, bet vēl neapstiprinātajiem ANM
atveseļošanas plāniem

Komisijas paziņojums

[2021/2911(RSP)]

43 À • 2020. gada ziņojums par banku savienību

Ziņojums: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Ziņojums par 2020. gada ziņojumu par banku savienību

[2020/2122(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

136 • Balsošana par grozījumiem

137 • 2020. gada ziņojums par banku savienību

Ziņojums: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
[2020/2122(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja

138 • ES politikas par kaitējošu nodokļu praksi reformēšana (tostarp Rīcības kodeksa jautājumu grupas
reforma)

Ziņojums: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
[2020/2258(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja

139 • Galīgie balsojumi



 

20:30 - 21:30     Debates
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54 À - Īstenošanas ziņojums par ES trasta fondiem un Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā

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

[2020/2045(INI)]

Ārlietu komiteja

Attīstības komiteja

Budžeta komiteja

46 À - Stāvoklis ES kiberaizsardzības spēju jomā

Ziņojums: Urmas Paet (A9-0234/2021)

[2020/2256(INI)]

Ārlietu komiteja

14 À - Arktika: iespējas, problēmas un drošības jautājumi

Ziņojums: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

[2020/2112(INI)]

Ārlietu komiteja

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

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

[2020/2209(INI)]

Lūgumrakstu komiteja

109 • Padomes nevēlēšanās panākt progresu pārrobežu mehānisma jautājumā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Younous Omarjee (O-000061/2021 - B9-0037/21)
Reģionālās attīstības komiteja
Padome
Padomes nevēlēšanās turpināt virzīt Eiropas pārrobežu mehānisma projektu

[2021/2886(RSP)]
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