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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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08:30 - 11:00 Debates

11:00 - 11:30 Debates

11:30 - 13:30 BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi

47 • ES enerģija — kopīga Eiropas rīcība saistībā ar cenu ziņā izdevīgāku, drošāku un
ilgtspējīgāku enerģiju

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2022/2589(RSP)]

31 • Komisijas un Padomes sniegta jaunākā informācija par stāvokli Enerģētikas hartas
nolīguma modernizācijā

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski

Bernd Lange (O-000009/2022 - B9-0009/22)
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Padome
Padomes sniegta jaunākā informācija par stāvokli Enerģētikas hartas nolīguma modernizācijā

Bernd Lange (O-000008/2022 - B9-0008/22)
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Komisija
Komisijas sniegta jaunākā informācija par stāvokli Enerģētikas hartas nolīguma modernizācijā

[2022/2510(RSP)]

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

52 À«««I - Bēgļii Eiropā: CARE

Ziņojums:

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

Reģionālās attīstības komiteja

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
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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

48 • Paziņojums par komiteju locekļu iecelšanu

51 À - Parlamenta 2023. gada sesiju grafiks

[2022/2591(RSO)]

57 - Pieprasījums atcelt Włodzimierz Cimoszewic imunitāti

Ziņojums: Gilles Lebreton (A9-0057/2022)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Włodzimierz Cimoszewicz imunitāti

[2021/2256(IMM)]

Juridiskā komiteja

56 - Pieprasījums atcelt Ioannis Lagos imunitāti

Ziņojums: Angel Dzhambazki (A9-0055/2022)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Ioannis Lagos deputāta imunitāti

[2021/2225(IMM)]

Juridiskā komiteja

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

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

[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)

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

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

37 À«««I - Makrofinansiālā palīdzība Moldovas Republikai

Ziņojums: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

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

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

15 À«««I - Datorizēta sistēma datu pārrobežu elektroniskai apmaiņai tiesu iestāžu sadarbības jomā civillietās un
krimināllietās (e-CODEX sistēma)

Ziņojums: Emil Radev, Nuno Melo (A9-0288/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par datorizētu sistēmu saziņai pārrobežu
civilprocesos un kriminālprocesos (e-CODEX sistēma) un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1726

[COM(2020)0712 - C9-0389/2020 - 2020/0345(COD)]

Juridiskā komiteja

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja



3 3Ceturtdiena, 2022. gada 24. marts

729.736/OJ 729.736/OJ

24 « - Datu automatizēta apmaiņa attiecībā uz DNS Itālijā

Ziņojums: Juan Fernando López Aguilar (A9-0046/2022)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Itālija sāktu DNS datu automatizētu
apmaiņu

[14836/2021 - C9-0002/2022 - 2021/0806(CNS)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

21 « - Datu automatizēta apmaiņa attiecībā uz daktiloskopijas datiem Itālijā

Ziņojums: Juan Fernando López Aguilar (A9-0050/2022)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Itālija sāktu daktiloskopijas datu
automatizētu apmaiņu

[14837/2021 - C9-0003/2022 - 2021/0807(CNS)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

22 « - Datu automatizēta apmaiņa attiecībā uz transportlīdzekļu reģistrāciju Itālijā

Ziņojums: Juan Fernando López Aguilar (A9-0047/2022)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Itālija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas
datu automatizētu apmaiņu

[14838/2021 - C9-0004/2022 - 2021/0808(CNS)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

20 « - Datu automatizēta apmaiņa attiecībā uz transportlīdzekļu reģistrāciju Grieķijā

Ziņojums: Juan Fernando López Aguilar (A9-0049/2022)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Grieķija sāktu transportlīdzekļu
reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu

[14839/2021 - C9-0005/2022 - 2021/0809(CNS)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

29 ««« - ES un Brazīlijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu parasto pasu turētājiem

Ieteikums: Paulo Rangel (A9-0029/2022)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas
Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Brazīlijas
Federatīvo Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu parasto pasu turētājiem

[COM(2018)0175 -  - 13448/1/2018 - C9-0416/2021 - 2018/0084(NLE)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

28 ««« - ES un Brazīlijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko, dienesta vai
oficiālo pasu turētājiem

Ieteikums: Paulo Rangel (A9-0030/2022)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas
Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Brazīlijas
Federatīvo Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko, dienesta vai oficiālo
pasu turētājiem

[COM(2018)0177 -  - 13445/1/2018 - C9-0415/2021 - 2018/0086(NLE)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

17 - Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Francijas pieteikums EGF/2021/007
FR/Selecta

Ziņojums: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0048/2022)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas
pielāgošanās fonda darbu zaudējušiem darba ņēmējiem izmantošanu saistībā ar Francijas iesniegto
pieteikumu EGF/2021/007 FR/ Selecta

[COM(2022)0035 - C9-0036/2022 - 2022/0023(BUD)]

Budžeta komiteja
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54 À - Iebildums saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2., 112. panta 3. punktu un 112. panta  4. punkta c)
apakšpunktu - flutianila maksimālie atlieku līmeņi

B9-0168/2022

[2022/2524(RPS)]

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

Rezolūciju priekšlikumi

RC B9-0160/2022, B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022, B9-0164/2022, B9-0165/2022,
B9-0166/2022, B9-0167/2022

[2022/2593(RSP)]

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)

[2020/2126(INI)]

Budžeta kontroles komiteja
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