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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



Ceturtdiena, 2022. gada 10. marts

 

 

09:00      Rezultātu paziņošana

 

09:00 - 13:00     Debates (vai pēc rezultātu paziņošanas)

 

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem

(Reglamenta 144. pants)
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09:00 Rezultātu paziņošana

09:00 - 13:00 Debates (vai pēc rezultātu paziņošanas)

09:45 - 11:00 Pirmais balsošanas laiks

13:00 Rezultātu paziņošana

13:45 - 15:00 Otrais balsošanas laiks

15:00 - 16:00 Debates

16:00 Rezultātu paziņošana

74 • Pārredzamība un administratīvie standarti — pamatojoties uz Regulu (EK) Nr.
1049/2001 iesniegtu publiskas piekļuves pieprasījumu apstrāde

Komisijas paziņojums

[2022/2578(RSP)]

56 • Nepieciešamība pieņemt ES ilgtspējīgu tekstilizstrādājumu stratēģiju

Komisijas paziņojums

[2022/2539(RSP)]

76 À • Žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis Meksikā

RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022,
B9-0157/2022, B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À • Mjanma vienu gadu pēc valsts apvērsuma

RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022,
B9-0145/2022, B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À • Kultūras mantojuma iznīcināšana Kalnu Karabahā

RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022,
B9-0151/2022, B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]



09:45 - 11:00     Pirmais balsošanas laiks
 

Viens balsojums 

 

Balsošana par grozījumiem

 

Galīgie balsojumi
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38 - Eiropas satvars nodokļa ieturēšanai ienākumu izcelsmes vietā

Ziņojums: Pedro Marques (A9-0011/2022)

[2021/2097(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

79 • Žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis Meksikā

[2022/2580(RSP)]

80 • Mjanma vienu gadu pēc valsts apvērsuma

[2022/2581(RSP)]

81 • Kultūras mantojuma iznīcināšana Kalnu Karabahā

[2022/2582(RSP)]

90 • 2020. gada ziņojums par ES pilsonību

Ziņojums: Yana Toom (A9-0019/2022)
[2021/2099(INI)]
Lūgumrakstu komiteja

82 • Taisnīgāka un vienkāršāka nodokļu sistēma atveseļošanas stratēģijas atbalstam

Ziņojums: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)
[2020/2254(INL)]
Ekonomikas un monetārā komiteja

36 À - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes
pētījums

Ziņojums: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

[2022/2006(INI)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

23 À - Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes
pētījuma nodarbinātības un sociālie aspekti

Ziņojums: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

[2021/2233(INI)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

52 À«««I - Baterijas un bateriju atkritumi

Ziņojums: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja



13:00      Rezultātu paziņošana

 

13:45 - 15:00     Otrais balsošanas laiks
 

Galīgie balsojumi

 

15:00 - 16:00     Debates

 

16:00      Rezultātu paziņošana
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76 À - Žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis Meksikā

RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022, B9-0157/2022,
B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À - Mjanma vienu gadu pēc valsts apvērsuma

RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022, B9-0145/2022,
B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À - Kultūras mantojuma iznīcināšana Kalnu Karabahā

RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0151/2022,
B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]

28 À - 2020. gada ziņojums par ES pilsonību

Ziņojums: Yana Toom (A9-0019/2022)

[2021/2099(INI)]

Lūgumrakstu komiteja

32 À - Taisnīgāka un vienkāršāka nodokļu sistēma atveseļošanas stratēģijas atbalstam

Ziņojums: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

[2020/2254(INL)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

75 • Sistemātiska ES pieeja hroniskai nieru slimībai

Komisijas paziņojums

[2022/2579(RSP)]
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