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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 - 11:50     Debates

 

12:00 - 12:30     Svinīgā sēde

 

12:30 - 13:45     Balsošanas laiks
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09:00 - 11:50 Debates

12:00 - 12:30 Svinīgā sēde

12:30 - 13:45 Balsošanas laiks

15:00 - 20:00 Debates

16:30 Rezultātu paziņošana

20:30 - 22:00 Debates

132 • Glāzgovā notikušās COP26 sanāksmes rezultāti

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2975(RSP)]

133 • Sviatlana Tsikhanouskaya uzruna

150 • Vispārējais budžets

75 - 2022. gada budžeta procedūra: kopīgais dokuments

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

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

Eiropas Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā budžeta jautājumos

94 - 2021. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts: humānā palīdzība bēgļiem Turcijā

Ziņojums: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz 2021. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projektu: humānā
palīdzība bēgļiem Turcijā

[12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)]

Budžeta komiteja

108 - 2021. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 6 projekts: papildu vakcīnas devas valstīm ar zemiem un
vidēji zemiem ienākumiem, UCPM finansējuma palielināšana un citas izdevumu un ieņēmumu
korekcijas

Ziņojums: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz 2021. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 6 projektu: papildu
vakcīnas devas valstīm ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem, UCPM finansējuma palielināšana un citas
izdevumu un ieņēmumu korekcijas

[14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)]

Budžeta komiteja

151 • Galīgie balsojumi



 

15:00 - 20:00     Debates
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73 À - Eiropas stratēģija kritiski svarīgo izejvielu jomā

Ziņojums: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

[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)

[2021/2162(INI)]

Budžeta komiteja

Budžeta kontroles komiteja

71 À - Eiropas Zāļu stratēģija

Ziņojums: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

[2021/2013(INI)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

152 • Balsojums par grozījumiem

161 • Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: EGF/2021/001 ES/País Vasco metal - Spānija

Ziņojums: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
[2021/0316(BUD)]
Budžeta komiteja

162 • Legālās migrācijas politika un tiesību akti

Ziņojums: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
[2020/2255(INL)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

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

Rezolūcijas priekšlikums
[2021/2620(RSP)]

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

Rezolūcijas priekšlikums
[2021/2769(RSP)]

117 • ES nozīme Covid-19 pandēmijas apkarošanā: kā vakcinēt pasauli

Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 162. pants)

[2021/2926(RSP)]

135 • Enerģētikas savienības stāvoklis

Komisijas paziņojums

[2021/2976(RSP)]



 

16:30      Rezultātu paziņošana

 

20:30 - 22:00     Debates
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136 À • Pamattiesības un tiesiskums Slovēnijā, jo īpaši kavēšanās Eiropas Prokuratūras
prokuroru iecelšanā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2021/2978(RSP)]

Balsošana notiks decembrī

124 • Eiropas rīcības plāns cīņā pret retām slimībām

Komisijas paziņojums

[2021/2940(RSP)]

113 • Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2020. gada pārskatu

[2021/2929(RSP)]

Klātesot Revīzijas palātas priekšsēdētājam Klaus-Heiner Lehne
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