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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 - 11:00 Debates

11:00 - 11:30 Svinīgā sēde

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

30 À«««I • Gāzes uzglabāšana

Ziņojums: Cristian-Silviu Buşoi

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

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

57 • Valstu veto tiesības, kas apdraud globālo vienošanos par nodokļiem

Padomes un Komisijas paziņojumi

[2022/2734(RSP)]

Balsošana notiks jūlijā

45 • Zambijas Republikas prezidenta Hakaindes Hičilemas uzruna

42 À - Ukrainas, Moldovas Republikas un Gruzijas kandidātvalsts statuss

Rezolūciju priekšlikumi

RC B9-0331/2022, B9-0331/2022, B9-0332/2022, B9-0333/2022, B9-0334/2022, B9-0335/2022,
B9-0336/2022

[2022/2716(RSP)]

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

30 À«««I - Gāzes uzglabāšana

Ziņojums: Cristian-Silviu Buşoi

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

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
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28 À«««I - ES digitālais Covid sertifikāts - Savienības iedzīvotāji

Ziņojums: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2022)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2021/953 par
sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts)
izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas
laikā

[COM(2022)0050 - C9-0031/2022 - 2022/0031(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

29 À«««I - ES digitālais Covid sertifikāts - trešo valstu valstspiederīgie

Ziņojums: Juan Fernando López Aguilar (A9-0137/2022)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulei, ar ko groza Regulu (ES) 2021/954 par
sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts)
izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19
pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā

[COM(2022)0055 - C9-0032/2022 - 2022/0030(COD)]

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 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)

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

Budžeta komiteja

25 À - Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Francijas pieteikums EGF/2022/001
FR/Air France

Ziņojums: Fabienne Keller (A9-0183/2022)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas
pielāgošanās fonda darbu zaudējušiem darba ņēmējiem izmantošanu saistībā ar Francijas iesniegto
pieteikumu EGF/2022/001 FR/Air France

[COM(2022)0201 - C9-0170/2022 - 2022/0143(BUD)]

Budžeta komiteja

32 - Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Grieķijas pieteikums EGF/2021/008
EL/Attica electrical equipment manufacturing

Ziņojums: Bogdan Rzońca (A9-0185/2022)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas
pielāgošanās fonda darbu zaudējušiem darba ņēmējiem izmantošanu saistībā ar Grieķijas iesniegto
pieteikumu EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing

[COM(2022)0248 - C9-0190/2022 - 2022/0170(BUD)]

Budžeta komiteja

38 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: antimikrobiālie līdzekļi vai
antimikrobiālo līdzekļu grupas, ko rezervē noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem

B9-0327/2022

[2022/2693(RSP)]

40 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificēta
kukurūza DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti
divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem DP4114, MON 810, MIR604 un NK603

B9-0328/2022

[2022/2694(RSP)]
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41 À - Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificēta
kukurūza NK603 × T25 × DAS-40278-9 un tās apakškombinācija T25 × DAS-40278-9

B9-0326/2022

[2022/2713(RSP)]

16 - Revīzijas palātas locekļa kandidatūras izvirzīšana — Stephanus Abraham Blok

Ziņojums: Markus Pieper (A9-0180/2022)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Stephanus Abraham Blok par Revīzijas palātas locekli

[07888/2022 - C9-0150/2022 - 2022/0805(NLE)]

Budžeta kontroles komiteja

27 ««« - Eiropas Kopienas un Brazīlijas Federatīvās Republikas Nolīguma par zinātnisku un tehnoloģisku
sadarbību atjaunošana

Ieteikums: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0176/2022)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai atjaunotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un
Brazīlijas Federatīvo Republiku par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā

[COM(2021)0653 -  - 14207/2021 - C9-0478/2021 - 2021/0336(NLE)]

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

26 ««« - Eiropas Savienības pievienošanās Konvencijai par ārvalstu spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās
un komerclietās

Ieteikums: Sabrina Pignedoli (A9-0177/2022)

Ieteikums par Padomes lēmuma projektu par Eiropas Savienības pievienošanos Konvencijai par ārvalstu
spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās vai komerclietās

[COM(2021)0388 -  - 13494/2021 - C9-0465/2021 - 2021/0208(NLE)]

Juridiskā komiteja

34 À - Nelikumīga mežizstrāde ES

Rezolūcijas priekšlikums

B9-0329/2022

[2022/2523(RSP)]

(Debates: 09/06/2022)

10 À - Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošana un sasniegšana

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

[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)

[2021/2251(INI)]

Budžeta komiteja

Ekonomikas un monetārā komiteja

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

Ziņojums: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

[2021/2009(INI)]

Kultūras un izglītības komiteja
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8 À - 2021. gada ziņojums par Melnkalni

Ziņojums: Tonino Picula (A9-0151/2022)

[2021/2247(INI)]

Ārlietu komiteja

13 - ES un Āfrikas turpmākās tirdzniecības attiecības

Ziņojums: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

[2021/2178(INI)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

9 À - Turpmākā ES starptautisko investīciju politika

Ziņojums: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

[2021/2176(INI)]

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
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