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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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15:00 - 17:30     

 

Balsošana par pieprasījumiem piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163.

pants)

 
Kopīgās debates - Eiropadomes sanāksmes

 
Kopīgo debašu beigas
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15:00 - 17:30 Debates

17:30 - 18:30 Debates

18:30 - 24:00 (vai pēc Kanādas premjerministra uzrunas

1 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

52 À«««I • Bēgļii Eiropā: CARE

Ziņojums:

[COM(2022)0109 - C9-0057/2022 - 2022/0075(COD)]

Reģionālās attīstības komiteja

Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

53 À«««I • Elastīgāka līdzekļu izmantošana atbilstoši Patvēruma, migrācijas un
integrācijas fonda regulām, ņemot vērā karu Ukrainā

Ziņojums:

[COM(2022)0112 - C9-0056/2022 - 2022/0077(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

58 ««« • Statusa nolīgums starp ES un Moldovu par Frontex operacionālām darbībām

Ieteikums:

[COM(2022)0124 -  - 07202/2022 - C9-0120/2022 - 2022/0087(NLE)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

43 • Pārskats par Eiropadomes 2022. gada 10. marta sanāksmi Parīzē

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi

[2022/2570(RSP)]

19 • Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2022. gada 24. un 25. martā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2022/2532(RSP)]



17:30 - 18:30     

 

18:30 - 24:00     (vai pēc Kanādas premjerministra uzrunas
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55 • Kanādas premjerministra Justin Trudeau uzruna

Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

50 À • Nepieciešamība pēc steidzama ES rīcības plāna, ar ko garantēt pārtikas
nodrošinājumu ES un ārpus tās, ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2022/2593(RSP)]

16 À«««I • Izmēģinājuma režīms attiecībā uz tirgus infrastruktūrām, kuru pamatā ir sadalītās
virsgrāmatas tehnoloģija

Ziņojums: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par izmēģinājuma
režīmu attiecībā uz tirgus infrastruktūrām, kuru pamatā ir sadalītās virsgrāmatas
tehnoloģija

[COM(2020)0594 - C9-0305/2020 - 2020/0267(COD)]

Ekonomikas un monetārā komiteja

10 À«««I • Viesabonēšanas regula (pārstrādāta redakcija)

Ziņojums: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par viesabonēšanu
publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādāta redakcija)

[COM(2021)0085 - C9-0085/2021 - 2021/0045(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

41 • "Suisse Secrets" — kā noteikt trešām valstīm standartus attiecībā uz nelikumīgi
iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2022/2572(RSP)]

37 À«««I • Makrofinansiālā palīdzība Moldovas Republikai

Ziņojums: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par makrofinansiālo
palīdzību Moldovas Republikai

[COM(2022)0004 - C9-0007/2022 - 2021/0438(COD)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

5 À • DFS 2021.-2027. gadam: cīņa pret oligarhiskām struktūrām un ES līdzekļu
aizsardzība pret krāpšanu un interešu konfliktu

Ziņojums: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

Ziņojums par DFS 2021.–2027. gadam: cīņa pret oligarhiskām struktūrām un ES līdzekļu
aizsardzība pret krāpšanu un interešu konfliktu

[2020/2126(INI)]

Budžeta kontroles komiteja

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