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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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Pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (Reglamenta 163. pants)
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14:00 - 15:00 BALSOŠANA

15:00 - 23:30 (vai pēc balsošanas beigām) Debates

47 • Sesijas atsākšana un darba kārtība

48 • BALSOŠANA:

37 À«««I • Ārkārtas pagaidu atbalsts no ELFLA, reaģējot uz ietekmi, ko rada Krievijas
iebrukums Ukrainā

Ziņojums:

[COM(2022)0242 - C9-0185/2022 - 2022/0166(COD)]

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

52 • "Gatavi mērķrādītājam 55 %"

Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

49 À«««I - ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas pārskatīšana

Ziņojums: Peter Liese (A9-0162/2022)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK,
ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā, Lēmumu
(ES) 2015/1814 par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes
rezerves izveidi un darbību un Regulu (ES) 2015/757

[COM(2021)0551 - C9-0318/2021 - 2021/0211(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

(Debates: 07/06/2022, balsojums: 08/06/2022)

50 «««I - Sociālais klimata fonds

Ziņojums: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Sociālo klimata fondu

[COM(2021)0568 - C9-0324/2021 - 2021/0206(COD)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

(Debates: 07/06/2022, balsojums: 08/06/2022)

51 À«««I - Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms

Ziņojums: Mohammed Chahim (A9-0160/2022)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas
mehānismu

[COM(2021)0564 - C9-0328/2021 - 2021/0214(COD)]

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

(Debates: 07/06/2022, balsojums: 08/06/2022)



15:00 - 23:30     (vai pēc balsošanas beigām) Debates 
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35 • "Šī ir Eiropa" — debates ar Horvātijas premjerministru Andreju Plenkoviču

[2022/2709(RSP)]

Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta

20 • Gatavošanās Eiropadomes 2022. gada 23. un 24. jūnija sanāksmei, arī 2022.
gada 23. jūnija sanāksmei ar Rietumbalkānu valstu vadītājiem

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2022/2660(RSP)]

42 À • Ukrainas, Moldovas Republikas un Gruzijas kandidātvalsts statuss

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2022/2716(RSP)]

10 À • Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošana un sasniegšana

Ziņojums: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)

Ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu

[2022/2002(INI)]

Attīstības komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

5 À • Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošana

Ziņojums: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-
0171/2022)

Ziņojums par Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošanu

[2021/2251(INI)]

Budžeta komiteja

Ekonomikas un monetārā komiteja

15 À • Iekļaušanas pasākumi programmā "Erasmus+" 2014.-2020. gadam

Ziņojums: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

Ziņojums par iekļaušanas pasākumu īstenošanu 2014.–2020. gadam paredzētās
programmas "Erasmus+" satvarā

[2021/2009(INI)]

Kultūras un izglītības komiteja

8 À • 2021. gada ziņojums par Melnkalni

Ziņojums: Tonino Picula (A9-0151/2022)

Ziņojums par Komisijas 2021. gada ziņojumu par Melnkalni

[2021/2247(INI)]

Ārlietu komiteja



 

Īss turpmāk minēto ziņojumu izklāsts
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13 • ES un Āfrikas turpmākās tirdzniecības attiecības

Ziņojums: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

Ziņojums par ES un Āfrikas turpmākajām tirdzniecības attiecībām

[2021/2178(INI)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

9 À • Turpmākā ES starptautisko investīciju politika

Ziņojums: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

Ziņojums par ES turpmāko politiku starptautisko investīciju jomā

[2021/2176(INI)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

18 • 2022. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projekts: finansējums izmaksām,
kas rodas saistībā ar to cilvēku uzņemšanu, kuri bēg no Ukrainas

Ziņojums: Karlo Ressler (A9-0181/2022)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2022. finanšu gada
vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projektu: finansējums izmaksām, kas rodas
saistībā ar to cilvēku uzņemšanu, kuri bēg no Ukrainas

[09095/2022 - C9-0182/2022 - 2022/0126(BUD)]

Budžeta komiteja

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

44 • Balsojumu skaidrojumi
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