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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 - 11:30 PRIORITĀRĀS DEBATES

11:30 - 13:50 Debates

14:00 - 15:00 BALSOŠANA

15:00 - 22:00 Debates

66 À • ES aizsardzība bērniem un jauniešiem, kuri bēg no kara pret Ukrainu

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2022/2618(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien

19 À«««I • Eiropas energoinfrastruktūra

Ziņojums: Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka Eiropas
energoinfrastruktūras vadlīnijas un atceļ Regulu (ES) Nr. 347/2013

[COM(2020)0824 - C9-0417/2020 - 2020/0360(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

16 À • 2023. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa

Ziņojums: Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022)

Ziņojums par 2023. gada budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa –
Komisija

[2021/2226(BUI)]

Budžeta komiteja

48 À«««I • Zāles, ko dara pieejamas Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju, kā arī
Kiprā, Īrijā un Maltā

Ziņojums: Pascal Canfin

[COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

49 À«««I • Pētāmas zāles, ko dara pieejamas Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju, kā
arī Kiprā, Īrijā un Maltā

Ziņojums: Pascal Canfin

[COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
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68 À«««I • Lielāks priekšfinansējums no REACT-EU resursiem

Ziņojums:

[COM(2022)0145 - C9-0127/2022 - 2022/0096(COD)]

Reģionālās attīstības komiteja

73 À«««I • Gāzes uzglabāšana

Ziņojums: Cristian-Silviu Buşoi

[COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

63 «««I - Spēcīgāk piemērots princips, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem
vienādu darba samaksu

Ziņojums: Samira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen (A9-0056/2022)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, lai ar darba samaksas
pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai
vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu

[COM(2021)0093 - C9-0089/2021 - 2021/0050(COD)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Komitejas lēmums sākt sarunas

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

Ziņojums: Cyrus Engerer (A9-0045/2022)

[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)

[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)

[2021/2016(INI)]

Zivsaimniecības komiteja

26 À - Bērna tiesību aizsardzība civilajā, administratīvajā un ģimenes tiesību tiesvedībā

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

[2021/2060(INI)]

Juridiskā komiteja

19 À«««I - Eiropas energoinfrastruktūra

Ziņojums: Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021)

[COM(2020)0824 - C9-0417/2020 - 2020/0360(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
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16 À - 2023. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa

Ziņojums: Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022)

[2021/2226(BUI)]

Budžeta komiteja

52 «««I - Bolīvijā veiktu lauka apskašu un dažu Bolīvijā ražotu sēklu līdzvērtīgums

Ziņojums: Veronika Vrecionová (A9-0053/2022)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz piemērošanas
termiņu un attiecībā uz tādu lauka apskašu līdzvērtīgumu, ko Bolīvijā veic sakarā ar graudaugu sēklu
ražošanai paredzētiem augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, un attiecībā
uz Bolīvijā ražotu graudaugu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu līdzvērtīgumu groza Padomes
Lēmumu 2003/17/EK

[COM(2022)0026 - C9-0024/2022 - 2022/0016(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

20 - 2022. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 1 projekts: 2021.-2027. gada daudzgadu finanšu shēmas
korekcija

Ziņojums: Karlo Ressler (A9-0051/2022)

Ziņojums par Padomes nostāju par 2022. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 1 projektu "Budžeta
plānošana attiecībā uz ietekmi, kādu 2022. gada budžetā radīs daudzgadu finanšu shēmas korekcija saskaņā
ar 7. pantu Padomes Regulā (ES, Euratom) 2020/2093, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027.
gadam"

[06310/2022 - C9-0052/2022 - 2022/0018(BUD)]

Budžeta komiteja

62 «««I - Jūrnieku minimālais sagatavotības līmenis (kodifikācija)

Ziņojums: Manon Aubry (A9-0080/2022)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par jūrnieku minimālo sagatavotības
līmeni (kodificēta redakcija)

[COM(2020)0739 - C9-0371/2020 - 2020/0329(COD)]

Juridiskā komiteja

61 - Pasākumi pret ūdens piesārņojumu ar nitrātiem, cita starpā arī uzlabojumi dalībvalstu dažādajās
nitrātu mērīšanas sistēmās

Rezolūcijas priekšlikums

B9-0176/2022

[2021/3003(RSP)]

Reglamenta 227. pants

33 • Jautājumu laiks (Komisija) ar U. von der Leienu Komisijai: Divi gadi pagājuši - kā
īstenotas politiskās prioritātes?

Reglamenta 137. pants

34 • Jautājumu laiks (PV/AP) - ES drošība un stratēģiskais kompass

Reglamenta 137. pants
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55 À • Stāvoklis Afganistānā, jo īpaši stāvoklis sieviešu tiesību jomā

Komisijas priekšsēdētājas vietnieka / Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības
politikas jautājumos paziņojums

[2022/2571(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien

58 • ES un Ķīnas samita (2022. gada 1. aprīlī) rezultāti

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2022/2590(RSP)]

21 À • Pasākumu īstenošana pilsoniskuma izglītības jomā

Ziņojums: Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022)

Ziņojums par pasākumu īstenošanu pilsoniskuma izglītības jomā

[2021/2008(INI)]

Kultūras un izglītības komiteja

35 • Balsojumu skaidrojumi
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