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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     

 

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

12:00 - 12:30 Debates

12:30 - 13:45 Balsošanas laiks

15:00 - 23:00 Debates

19:00 Rezultātu paziņošana

17 À • Ārvalstu iejaukšanās visos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos

Ziņojums: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

Ziņojums par ārvalstu iejaukšanos visos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos,
tostarp dezinformāciju

[2020/2268(INI)]

Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas
Savienībā, tostarp dezinformāciju

101 • Starptautiskā sieviešu diena
Ukraiņu rakstnieces Oksana Zabouzhko uzruna

Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

40 • Piezīme: balsošana tiks sadalīta pa dažādiem balsošanas laikiem atkarībā no grozījumu skaita.

25 À«««I - Reģionālie ekonomikas pārskati lauksaimniecībā

Ziņojums: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz reģionālajiem
ekonomikas pārskatiem lauksaimniecībā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.
138/2004

[COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

39 - Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2021/006
ES/Cataluña automotive — Spānija

Ziņojums: Monika Vana (A9-0038/2022)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas
pielāgošanās fonda darbu zaudējušiem darba ņēmējiem izmantošanu pēc Spānijas pieteikuma —
EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive

[COM(2022)0020 - C9-0015/2022 - 2022/0010(BUD)]

Budžeta komiteja



 

Balsošana par grozījumiem
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50 - Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana darbu zaudējušiem darba ņēmējiem —
pieteikums EGF/2022/000 TA 2022 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas

Ziņojums: José Manuel Fernandes (A9-0037/2022)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas
pielāgošanās fonda izmantošanu darbu zaudējušiem darba ņēmējiem — EGF/2022/000 TA 2022 —
tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas

[COM(2022)0025 - C9-0025/2022 - 2022/0015(BUD)]

Budžeta komiteja

51 À - Pilsoniskās sabiedrības rīcības iespēju samazināšanās Eiropā

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

[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)

[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)

[2021/2100(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

21 À - Kohēzijas politika: inovatīvas un viedas pārveides un reģionālās IKT savienotības veicināšana

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

[2021/2101(INI)]

Reģionālās attīstības komiteja

120 • Ārvalstu iejaukšanās visos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos

Ziņojums: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)
[2020/2268(INI)]
Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā,
tostarp dezinformāciju

94 • Shēmas pilsonības un uzturēšanās atļauju piešķiršanai saistībā ar ieguldījumiem

Ziņojums: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)
[2021/2026(INL)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

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

Ziņojums: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)
[2020/2275(INI)]
Lūgumrakstu komiteja



15:00 - 23:00     Debates

 

19:00      Rezultātu paziņošana
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71 • Bēgļu stāvokļa pasliktināšanās Krievijas agresijas pret Ukrainu rezultātā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2022/2575(RSP)]

72 • Stāvoklis Bosnijā un Hercegovinā

Komisijas paziņojums

[2022/2576(RSP)]

70 • Enerģijas cenu kāpums un manipulācijas gāzes tirgū

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Cristian-Silviu Buşoi (O-000007/2022 - B9-0007/22)
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Komisija
Enerģijas cenu kāpums un manipulēšana gāzes tirgū

[2022/2552(RSP)]

29 À • Integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā — 2020.
gada ziņojums

Ziņojums: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

Ziņojums par integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā —
2020. gada ziņojums

[2021/2039(INI)]

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

20 À • ES trešais dzimumu līdztiesības rīcības plāns

Ziņojums: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

Ziņojums par ES trešo dzimumu līdztiesības rīcības plānu

[2021/2003(INI)]

Attīstības komiteja

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
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