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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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1 1Pirmdiena, 2022. gada 7. marts

729.053/OJ 729.053/OJ

17:00 - 22:00 Debates

1 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

54 À • Kohēzijas politikas 2021.–2027. gadam īstenošana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Younous Omarjee (O-000002/2022 - B9-0006/22)
Reģionālās attīstības komiteja
Komisija
Kohēzijas politikas 2021.–2027. gadam īstenošana

[2022/2527(RSP)]

Balsošana notiks marta II sesijā

19 À • Shēmas pilsonības un uzturēšanās atļauju piešķiršanai saistībā ar ieguldījumiem

Ziņojums: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)

Ziņojums ar priekšlikumiem Komisijai par shēmām pilsonības un uzturēšanās atļauju
piešķiršanai saistībā ar ieguldījumiem

[2021/2026(INL)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

51 À • Pilsoniskās sabiedrības rīcības iespēju samazināšanās Eiropā

Ziņojums: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

Ziņojums par pilsoniskās sabiedrības rīcības iespēju samazināšanos Eiropā

[2021/2103(INI)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

49 À • Kultūras, izglītības, mediju un sporta nozīme cīņā pret rasismu

Ziņojums: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

Ziņojums par kultūras, izglītības, mediju un sporta nozīmi cīņā pret rasismu

[2021/2057(INI)]

Kultūras un izglītības komiteja

15 À • Kohēzijas politika kā instruments veselības aprūpes atšķirību mazināšanai un
pārrobežu sadarbības palielināšanai veselības aprūpes jomā

Ziņojums: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

Ziņojums par kohēzijas politiku kā instrumentu veselības aprūpes atšķirību
mazināšanai un pārrobežu sadarbības palielināšanai veselības aprūpes jomā

[2021/2100(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja
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21 À • Kohēzijas politika: inovatīvas un viedas pārveides un reģionālās IKT
savienotības veicināšana

Ziņojums: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

Ziņojums par kohēzijas politikas nozīmi inovatīvas un viedas pārveides un
reģionālās IKT savienotības veicināšanā

[2021/2101(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

30 À • Pilsoņu iesaistīšana: tiesības iesniegt lūgumrakstu, tiesības vērsties pie Eiropas
Ombuda un Eiropas pilsoņu iniciatīva

Ziņojums: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

Ziņojums par pilsoņu iesaistīšanu: tiesības iesniegt lūgumrakstu, tiesības vērsties pie
Eiropas Ombuda un Eiropas pilsoņu iniciatīva

[2020/2275(INI)]

Lūgumrakstu komiteja

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