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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 - 12:00     Debates
 
Kopīgās debates - Kopējā lauksaimniecības politika (KLP)
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09:00 - 12:00 Debates

12:00 - 13:15 Balsošanas laiks

15:00 - 20:00 Debates

16:00 Rezultātu paziņošana

20:30 - 22:30 Debates

84 À«««I • Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri
dalībvalstīm jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA

Ziņojums: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido
noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā
ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.
1307/2013

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

(Debates: 20/10/2020, balsojums: 23/10/2020)

85 À«««I • Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība

Ziņojums: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējās
lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ
Regulu (ES) Nr. 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

(Debates: 20/10/2020, balsojums: 23/10/2020)

86 À«««I • Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās

Ziņojums: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza
Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu
organizāciju, Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas
produktu kvalitātes shēmām, Regulu (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna
produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes
norāžu aizsardzību, Regulu (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus
lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, un Regulu (ES)
Nr. 229/2013, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras
nelielajām salām

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

(Debates: 20/10/2020, balsojums: 23/10/2020)



Kopīgo debašu beigas

 

12:00 - 13:15     Balsošanas laiks
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146 • Piezīme: balsošana tiks sadalīta pa dažādiem balsošanas laikiem atkarībā no grozījumu skaita.

147 • Balsošana par provizorisku vienošanos noslēgšanu

84 À«««I - Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā un
kurus finansē no ELGF un ELFLA

Ziņojums: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

(Debates: 20/10/2020, balsojums: 23/10/2020)

85 À«««I - Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība

Ziņojums: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

(Debates: 20/10/2020, balsojums: 23/10/2020)

86 À«««I - Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās

Ziņojums: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

(Debates: 20/10/2020, balsojums: 23/10/2020)

148 • Viens balsojums

87 «««I - Maksātnespējas procedūras: regulas A un B pielikuma aizstāšana

Ziņojums: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko aizstāj Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas
procedūrām A un B pielikumu

[COM(2021)0231 - C9-0178/2021 - 2021/0118(COD)]

Juridiskā komiteja

107 «««I - Lauku saimniecību integrētā statistika: Savienības ieguldījums 2021.–2027. gada DFS ietvaros

Ziņojums: Riho Terras (A9-0310/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz finanšu shēmā
2021.–2027. gadam paredzēto Savienības ieguldījumu lauku saimniecību integrētajā statistikā groza Regulu
(ES) 2018/1091

[COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

111 «««I - Komplektēti privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produkti (PRIIP):
pamatinformācijas dokumenti. Pārejas režīma pagarināšana

Ziņojums: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz pārejas režīma
pagarināšanu pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas konsultē par pārvedamu
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) un ar PVKIU nesaistītiem sertifikātiem vai pārdod
tos, groza Regulu (ES) Nr. 1286/2014

[COM(2021)0397 - C9-0326/2021 - 2021/0215(COD)]

Ekonomikas un monetārā komiteja



 

15:00 - 20:00     Debates

3 3Otrdiena, 2021. gada 23. novembris

699.710/OJ 699.710/OJ

110 «««I - Pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi (PVKIU): pamatinformācijas dokumentu
izmantošana

Ziņojums: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz to, kā pārvedamu
vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) pārvaldības sabiedrības izmanto pamatinformācijas
dokumentus, groza Direktīvu 2009/65/EK

[COM(2021)0399 - C9-0327/2021 - 2021/0219(COD)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

82 - ES politika sporta jomā: novērtējums un iespējamā attīstība

Ziņojums: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

[2021/2058(INI)]

Kultūras un izglītības komiteja

79 À - Eiropas līmeņa ziņošanas, uzraudzības un revīzijas digitalizācija

Ziņojums: Maria Grapini (A9-0311/2021)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par Eiropas līmeņa ziņošanas, uzraudzības un revīzijas digitalizāciju

[2021/2054(INL)]

Budžeta kontroles komiteja

149 • Balsojums par grozījumiem

158 • Eiropas stratēģija kritiski svarīgo izejvielu jomā

Ziņojums: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)
[2021/2011(INI)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

159 • UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021): Finanšu regulas pārskatīšana saistībā ar daudzgadu
finanšu shēmas 2021.–2027. gadam stāšanos spēkā

160 • Eiropas Zāļu stratēģija

Ziņojums: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)
[2021/2013(INI)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

131 • Eiropadomes 2021. gada 21. un 22. oktobra sanāksmes secinājumi

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2895(RSP)]

Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

143 • Stāvoklis Baltkrievijā un pie tās robežas ar ES un sekas drošības un humanitārajā
jomā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2985(RSP)]

121 • Nosodījuma paušana saistībā ar policijas vardarbību pret romiem ES

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2907(RSP)]



 

16:00      Rezultātu paziņošana

 

20:30 - 22:30     Debates
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83 À • Legālās migrācijas politika un tiesību akti

Ziņojums: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par legālās migrācijas politiku un tiesību aktiem

[2020/2255(INL)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

75 • 2022. gada budžeta procedūra: kopīgais dokuments

Ziņojums: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

Ziņojums par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras laikā apstiprināto kopīgo
dokumentu par Eiropas Savienības 2022. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Eiropas Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā budžeta jautājumos

69 À • Daudzpusējas sarunas saistībā ar PTO 12. Ministru konferenci Ženēvā no 2021.
gada 30. novembra līdz 3. decembrim

Komisijas paziņojums

[2021/2769(RSP)]

130 • Stāvoklis Bosnijā un Hercegovinā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2974(RSP)]
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