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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 - 20:00 Debates

20:30 - 23:00 Debates

1 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

96 À • Eiropas sociālā nodrošinājuma kartes ieviešana, lai uzlabotu sociālā nodrošinājuma
tiesību un taisnīgas mobilitātes digitālo īstenošanu

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta
Rafalska (O-000071/2021 - B9-0041/21)
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Komisija
Eiropas sociālā nodrošinājuma kartes ieviešana, lai uzlabotu sociālā nodrošinājuma tiesību un taisnīgas
mobilitātes digitālo īstenošanu

[2021/2620(RSP)]

142 • To pasākumu koordinācija, kurus dalībvalstis veic saistībā ar Covid-19 saslimšanas
gadījumu skaita palielināšanos ES

Komisijas paziņojums

[2021/2984(RSP)]

73 À • Eiropas stratēģija kritiski svarīgo izejvielu jomā

Ziņojums: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

Ziņojums par Eiropas stratēģiju kritiski svarīgo izejvielu jomā

[2021/2011(INI)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

78 À • Finanšu regulas pārskatīšana saistībā ar daudzgadu finanšu shēmas 2021.-2027.
gadam stāšanos spēkā

Ziņojums: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

Ziņojums par Finanšu regulas pārskatīšanu saistībā ar daudzgadu finanšu shēmas
2021.–2027. gadam stāšanos spēkā

[2021/2162(INI)]

Budžeta komiteja

Budžeta kontroles komiteja
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82 • ES politika sporta jomā: novērtējums un iespējamā attīstība

Ziņojums: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

Ziņojums par ES politiku sporta jomā: novērtējums un iespējamā attīstība

[2021/2058(INI)]

Kultūras un izglītības komiteja

71 À • Eiropas Zāļu stratēģija

Ziņojums: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

Ziņojums par Eiropas Zāļu stratēģiju

[2021/2013(INI)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2 • Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 172. pants)
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