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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



Trešdiena, 2022. gada 6. aprīlis

 

 

09:00 - 12:00     PRIORITĀRĀS DEBATES

 

12:00 - 13:50     Debates

 

14:00 - 15:00     BALSOŠANA
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09:00 - 12:00 PRIORITĀRĀS DEBATES

12:00 - 13:50 Debates

14:00 - 15:00 BALSOŠANA

15:00 - 22:00 Debates

45 À • Eiropadomes 2022. gada 24. un 25. marta sanāksmes secinājumi, arī par
jaunākajiem notikumiem saistībā ar karu pret Ukrainu un par ES sankcijām pret
Krieviju un to īstenošanu

Eiropadomes, Padomes un Komisijas paziņojumi

[2022/2560(RSP)]

Balsošana notiks ceturtdien

46 À«««I • Datu pārvaldības akts

Ziņojums: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas datu
pārvaldību (Datu pārvaldības akts)

[COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

11 À • Globālā pieeja pētniecībai un inovācijai — Eiropas starptautiskās sadarbības
stratēģija mainīgā pasaulē

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski

Cristian-Silviu Buşoi (O-000013/2022 - B9-0011/22)
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Komisija
globālā pieeja pētniecībai un inovācijai — Eiropas starptautiskās sadarbības stratēģija mainīgā pasaulē

[2021/3001(RSP)]

46 À«««I - Datu pārvaldības akts

Ziņojums: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

[COM(2020)0767 - C9-0377/2020 - 2020/0340(COD)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

11 À - Globālā pieeja pētniecībai un inovācijai — Eiropas starptautiskās sadarbības stratēģija mainīgā
pasaulē

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0174/2022

[2021/3001(RSP)]
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64 À - Kohēzijas politikas 2021.–2027. gadam īstenošana

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0173/2022

[2022/2527(RSP)]

(Debates: 07/03/2022)

21 À - Pasākumu īstenošana pilsoniskuma izglītības jomā

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

[2021/2008(INI)]

Kultūras un izglītības komiteja

74 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificētas sojas
pupas MON 87769 × MON 89788

Rezolūciju priekšlikumi

B9-0178/2022

[2022/2566(RSP)]

72 • Putina režīma sadarbība un līdzība ar labējo ekstrēmistu un separātistu kustībām
Eiropā

Debates par aktuāliem jautājumiem (Reglamenta 162. pants)

[2022/2626(RSP)]

51 • Notiekošās uzklausīšanas saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz Poliju un
Ungāriju

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2022/2569(RSP)]

56 • Tiesību meklēt patvērumu un tiesību uz neizraidīšanu pārkāpumi ES dalībvalstīs

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2022/2588(RSP)]

25 À« • Šengenas izvērtēšanas mehānisms

Ziņojums: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par tāda izvērtēšanas un uzraudzības
mehānisma izveidi un darbību, kura mērķis ir pārbaudīt Šengenas acquis piemērošanu, un
ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1053/2013

[COM(2021)0278 - C9-0349/2021 - 2021/0140(CNS)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja



Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem

(Reglamenta 144. pants)
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69 À • Cilvēktiesību stāvoklis Ziemeļkorejā, cita starpā arī reliģisko minoritāšu
vajāšana

RC B9-0183/2022, B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022,
B9-0195/2022, B9-0196/2022

[2022/2620(RSP)]

70 À • Tiesiskuma un cilvēktiesību stāvoklis Gvatemalas Republikā

B9-0179/2022, B9-0180/2022, RC B9-0182/2022, B9-0182/2022, B9-0187/2022,
B9-0190/2022, B9-0191/2022

[2022/2621(RSP)]

71 À • Represiju pieaugums Krievijā, cita starpā arī Alekseja Navaļnija lieta

RC B9-0181/2022, B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022,
B9-0192/2022, B9-0214/2022

[2022/2622(RSP)]

40 • Balsojumu skaidrojumi
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