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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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17:00 - 22:00 Debates

1 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

57 • ANO Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) sestais novērtējuma
ziņojums

Komisijas paziņojums

[2022/2574(RSP)]

65 • Steidzama nepieciešamība pieņemt minimālā nodokļa direktīvu

Komisijas paziņojums

[2022/2617(RSP)]

44 À«««I • ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves pārskatīšana

Ziņojums: Cyrus Engerer (A9-0045/2022)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Lēmumu
(ES) 2015/1814 groza attiecībā uz kvotu apjomu, kurš līdz 2030. gadam jāieskaita
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes
rezervē

[COM(2021)0571 - C9-0325/2021 - 2021/0202(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

18 À«««II • Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu
autopārvadājumiem

Ieteikums otrajam lasījumam: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas
Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Direktīvu 2006/1/EK par bez
transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu
autopārvadājumiem

[13531/1/2021 - C9-0014/2022 - 2017/0113(COD)]

Transporta un tūrisma komiteja

10 À • Turpmāka zivsaimniecības darbība Lamanša jūras šaurumā, Ziemeļjūrā, Īrijas jūrā
un Atlantijas okeānā

Ziņojums: Manuel Pizarro (A9-0042/2022)

Ziņojums par turpmāku zivsaimniecības darbību Lamanša jūras šaurumā, Ziemeļjūrā,
Īrijas jūrā un Atlantijas okeānā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES

[2021/2016(INI)]

Zivsaimniecības komiteja
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26 À • Bērna tiesību aizsardzība civilajā, administratīvajā un ģimenes tiesību
tiesvedībā

Ziņojums: Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022)

Ziņojums par bērna tiesību aizsardzību civilajā, administratīvajā un ģimenes tiesību
tiesvedībā

[2021/2060(INI)]

Juridiskā komiteja

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