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Легенда на процедурите
 

Ако Парламентът не разпореди друго, разгледаните текстове се подлагат на гласуване в следната последователност:
 

À = Срокове    ´ = Срокове, ако са били поискани    6 = Текстът все още не е приет, евентуални срокове

1. Трето четене

- Обикновена законодателна процедура («««III)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на общия проект

2. Одобрение

- Процедура на одобрение («««)
когато договорите изискват мнозинство от всички членове на Парламента за приемане или отхвърляне на решение за
одобрение

3. Второ четене

- Обикновена законодателна процедура («««II)
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне или изменение на позицията на Съвета; мнозинство от
подадените гласове за одобрение на позицията на Съвета

4. Правилник на Европейския парламент

- Изменения на Правилника
мнозинство от общия брой на членовете на Парламента за приемане на измененията
мнозинство от подадените гласове за приемане на предложението за решение

5. Първо  четене

- Обикновена законодателна процедура («««I)
мнозинство от подадените гласове за одобрение или изменение на законодателното предложение
мнозинство от подадените гласове за приемане на проекта на законодателна резолюция

6. Одобрение

- Процедура на одобрение («««)
когато договорите изискват мнозинство от подадените гласове за приемане или отхвърляне на решението за
одобрение

7. Други процедури

- Процедура на консултация («)
мнозинство от подадените гласове за одобрение или изменение на законодателното предложение
мнозинство от подадените гласове за приемане на проекта на законодателна резолюция

- Други (декларации, устни въпроси, доклади по собствена инициатива, снемане на имунитет)
мнозинство от подадените гласове за приемане на предложението за резолюция или решение



Съдържание

Съдържание

542.136/OJ 542.136/OJ

Понеделник, 24 ноември 2014 г. 1

17:00 - 23:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Предложение за вот на недоверие на Комисията 1

ЕС и рамката за световно развитие за периода след 2015 г.  - Доклад: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014) 1

Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020
г. - Устен въпрос (O-000082/2014 - B8-0042/2014) 1

Контрол на износа на изделия с двойна употреба - Устен въпрос (O-000081/2014 - B8-0040/2014) 1

Насоки на Комисията за оценка на въздействието  - Изявление на Комисията 1

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността) 1

Вторник, 25 ноември 2014 г. 2

09:00 - 11:00 2

Гласуване по искане за неотложна процедура (член 154) 2

Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 за
прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на
Европейските общности  - Доклад: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 2

Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“ - Устни въпроси (O-000076/2014
- B8-0035/2014)  (O-000077/2014 - B8-0036/2014) 2

11:15 - 12:00 Тържествено заседание 2

Обръщение на Негово Светейшество папа Франциск 2

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 2

Протокол по специфични въпроси за железопътния подвижен състав  - Препоръка: Heidi Hautala
(A8-0030/2014) 2

Хагска конвенция от 30 юни 2005 г. за споразуменията относно избор на съд  - Препоръка: Pavel
Svoboda (A8-0034/2014) 3

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление
EGF/2014/008  FI/STX Rauma   - Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014) 3

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление
EGF/2014/005  FR/GAD   - Доклад: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014) 3

Становище на Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с Договорите на Споразумението
между Европейския съюз и Канада относно предаването и обработката на резервационни данни на
пътниците от въздушни превозвачи на Агенцията на канадските гранични служби  - Предложение за
резолюция 3

ЕС и рамката за световно развитие за периода след 2015 г.  - Доклад: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014) 3

Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“ - Предложения за резолюции 3

15:00 - 23:00 4

Бюджет за 2015 г.: Резултат от работата на Помирителния комитет 4

Борба с насилието над жените - Устен въпрос (O-000080/2014 - B8-0039/2014) 4

Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията -
Устни въпроси (O-000078/2014 - B8-0037/2014)  (O-000079/2014 - B8-0038/2014) 4

Случаите на масово експулсиране и предложеното узаконяване на "горещите връщания" в Испания -
Устен въпрос (O-000085/2014 - B8-0043/2014) 4

Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020
година - Устен въпрос (O-000075/2014 - B8-0034/2014) 4

Прилагане на Директивата за равно третиране в областта на заетостта  - Устен въпрос (O-000074/2014
- B8-0033/2014) 4



Съдържание

542.136/OJ 542.136/OJ

Оценка на тестовете за устойчивост на банките  - Изявление на Комисията 5

Общо разискване - Европейска централна банка 5

Правомощията на Европейската централна банка да налага санкции  - Доклад: Kay Swinburne
(A8-0028/2014) 5

Събиране на статистическа информация от Европейската централна банка  - Доклад: Roberto
Gualtieri (A8-0027/2014) 5

Сряда, 26 ноември 2014 г. 6

09:00 - 11:50 6

Пакет на Комисията за работни места, растеж и инвестиции - Декларация на председателя на
Комисията 6

Конференция на ООН по изменението на климата (2014 г.) - COP 20 в Лима, Перу (1-12 декември
2014 г.) - Изявления на Съвета и на Комисията 6

12:00 - 12:30 6

Награда "Сахаров" за 2014 г. 6

12:30 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 6

Събиране на статистическа информация от Европейската централна банка  - Доклад: Roberto Gualtieri
(A8-0027/2014) 6

Правомощията на Европейската централна банка да налага санкции  - Доклад: Kay Swinburne
(A8-0028/2014) 6

Конференция на ООН по изменението на климата (2014 г.) - COP 20 в Лима, Перу (1-12 декември
2014 г.) - Предложения за резолюции 6

15:00 - 23:00 7

Признаване на Палестина за държава - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност 7

Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност 7

Резултати от срещата на Г-20 - Изявления на Съвета и на Комисията 7

Единен цифров пазар - Изявление на Комисията 7

Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността -
Изявление на Комисията 7

Четвъртък, 27 ноември 2014 г. 8

09:00 - 11:50 8

Недохранване при децата в развиващите се страни - Устен въпрос (O-000083/2014 - B8-0041/2014) 8

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава - максимум един час (член 135 от Правилника за дейността) 8

Пакистан: закони относно богохулството 8

Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел 8

Ирак: отвличане и малтретиране на жени 8

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 8

Предложение за вот на недоверие на Комисията 8

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на
човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността) 8

Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията относно временна траншова схема за вноските за
покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през преходния
период 8



Съдържание

542.136/OJ 542.136/OJ

Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020
г. - Предложения за резолюции 9

Насоки на Комисията за оценка на въздействието  - Предложения за резолюции 9

Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето - Предложения за
резолюции 9

Единен цифров пазар - Предложения за резолюции 9

Недохранване при децата в развиващите се страни - Предложения за резолюции 9

Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 11

Срокове 13



Понеделник, 24 ноември 2014 г.

 

 

17:00 - 23:00     

1 1Понеделник, 24 ноември 2014 г.

542.136/OJ 542.136/OJ

17:00 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

68 • Предложение за вот на недоверие на Комисията

[2014/2197(INS)]

Едно лице, последвано от изказване на Комисията и серия от изказвания на
говорителите на политическите групи
Гласуването ще се състои в четвъртък

36 À • ЕС и рамката за световно развитие за периода след 2015 г.

Доклад: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

Доклад относно ЕС и рамката за световно развитие за периода след 2015 г.

[2014/2143(INI)]

Комисия по развитие

58 À • Закъснения при започването на осъществяването на политиката на
сближаване за периода 2014-2020 г.

Устен въпрос

Iskra Mihaylova (O-000082/2014 - B8-0042/2014)
Комисия по регионално развитие
Комисия
Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода
2014-2020 г.

[2014/2946(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

46 • Контрол на износа на изделия с двойна употреба

Устен въпрос

Bernd Lange (O-000081/2014 - B8-0040/2014)
Комисия по международна търговия
Комисия
Контрол на износа по отношение на изделията с двойна употреба

[2014/2869(RSP)]

66 À • Насоки на Комисията за оценка на въздействието

Изявление на Комисията

[2014/2967(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

2 • Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)



Вторник, 25 ноември 2014 г.

 

 

09:00 - 11:00     
 

Гласуване по искане за неотложна процедура (член 154)

 

11:15 - 12:00     Тържествено заседание

 

12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

2 2Вторник, 25 ноември 2014 г.

542.136/OJ 542.136/OJ

09:00 - 11:00 Разисквания

11:15 - 12:00 Тържествено заседание

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

15:00 - 23:00 Разисквания

77 « - Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) №
1150/2000 за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени
ресурси на Европейските общности

Доклад: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

[COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)]

Комисия по бюджети

 (подлежи на приемане)

10 À • Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“

Устни въпроси

Marita Ulvskog (O-000076/2014 - B8-0035/2014)
Комисия по заетост и социални въпроси
Съвет
Заетост и социални аспекти в стратегията "Европа 2020"

Marita Ulvskog (O-000077/2014 - B8-0036/2014)
Комисия по заетост и социални въпроси
Комисия
Аспекти, свързани със заетостта, и социални аспекти на стратегията "Европа 2020"

[2014/2779(RSP)]

28 • Обръщение на Негово Светейшество папа Франциск

59 ««« - Протокол по специфични въпроси за железопътния подвижен състав

Препоръка: Heidi Hautala (A8-0030/2014)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно утвърждаването от името на
Европейския съюз на Протокола към Конвенцията за международните гаранции по отношение на
подвижното оборудване по специфични въпроси за железопътния подвижен състав, приет в
Люксембург на 23 февруари 2007 г.

[15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)]

Комисия по правни въпроси
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542.136/OJ 542.136/OJ

62 ««« - Хагска конвенция от 30 юни 2005 г. за споразуменията относно избор на съд

Препоръка: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за утвърждаване от името на Европейския
съюз на Хагската конвенция от 30 юни 2005 г. за споразуменията относно избор на съд

[12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)]

Комисия по правни въпроси

57 - Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията:
заявление  EGF/2014/008  FI/STX Rauma

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно
мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в
съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между
Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по
бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/008 FI/STX Rauma,
внесено от Финландия)

[COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)]

Комисия по бюджети

56 - Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията:
заявление EGF/2014/005  FR/GAD

Доклад: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно
мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в
съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между
Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по
бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/005 FR/GAD, внесено от
Франция)

[COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)]

Комисия по бюджети

67 - Становище на Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с Договорите на
Споразумението между Европейския съюз и Канада относно предаването и обработката на
резервационни данни на пътниците от въздушни превозвачи на Агенцията на канадските
гранични служби

Предложение за резолюция

B8-0265/2014

[2014/2966(RSP)]

36 À - ЕС и рамката за световно развитие за периода след 2015 г.

Доклад: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

[2014/2143(INI)]

Комисия по развитие

10 À - Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“

Предложения за резолюции

B8-0252/2014

[2014/2779(RSP)]



15:00 - 23:00     
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542.136/OJ 542.136/OJ

26 • Бюджет за 2015 г.: Резултат от работата на Помирителния комитет

40 • Борба с насилието над жените

Устен въпрос

Iratxe García Pérez (O-000080/2014 - B8-0039/2014)
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Комисия
Последващи действия след доклада по собствена инициатива на Европейския парламент относно
борбата с насилието над жените

[2014/2916(RSP)]

35 À • Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на
ЕС към миграцията

Устни въпроси

Claude Moraes (O-000078/2014 - B8-0037/2014)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Съвет
Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията

Claude Moraes (O-000079/2014 - B8-0038/2014)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Комисия
Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията

[2014/2907(RSP)]

Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия

61 • Случаите на масово експулсиране и предложеното узаконяване на "горещите
връщания" в Испания

Устен въпрос

Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Judith
Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Laura Ferrara, Ignazio
Corrao (O-000085/2014 - B8-0043/2014)
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
Група на Зелените/Европейски свободен алианс
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
Комисия
Случаите на масово експулсиране и предложеното узаконяване на "горещите връщания" в Испания

[2014/2959(RSP)]

30 • Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за
периода 2014 – 2020 година

Устен въпрос

Marita Ulvskog (O-000075/2014 - B8-0034/2014)
Комисия по заетост и социални въпроси
Комисия
Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 г.

[2014/2861(RSP)]

29 • Прилагане на Директивата за равно третиране в областта на заетостта

Устен въпрос

Marita Ulvskog (O-000074/2014 - B8-0033/2014)
Комисия по заетост и социални въпроси
Комисия
Прилагане на Директивата за равно третиране в областта на заетостта

[2014/2862(RSP)]



 
Общо разискване - Европейска централна банка

 
Край на общите разисквания

5 5Вторник, 25 ноември 2014 г.

542.136/OJ 542.136/OJ

74 • Оценка на тестовете за устойчивост на банките

Изявление на Комисията

[2014/2977(RSP)]

19 À« • Правомощията на Европейската централна банка да налага санкции

Доклад: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Доклад относно проекта за регламент на Съвета за изменение на Регламент
(ЕО) № 2532/98 относно правомощията на Европейската централна банка да
налага санкции

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

18 « • Събиране на статистическа информация от Европейската централна
банка

Доклад: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Доклад относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент
(ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от
Европейската централна банка

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси



Сряда, 26 ноември 2014 г.

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

6 6Сряда, 26 ноември 2014 г.

542.136/OJ 542.136/OJ

09:00 - 11:50 Разисквания

12:00 - 12:30 Връчване на наградата „Сахаров“

12:30 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

15:00 - 23:00 Разисквания

76 • Пакет на Комисията за работни места, растеж и инвестиции

Декларация на председателя на Комисията

[2014/2975(RSP)]

В присъствието на представители на Съвета и на председателя на ЕИБ
Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група

11 À • Конференция на ООН по изменението на климата (2014 г.) - COP 20 в Лима,
Перу (1-12 декември 2014 г.)

Изявления на Съвета и на Комисията

[2014/2777(RSP)]

49 • Награда "Сахаров" за 2014 г.

Връчване на наградата "Сахаров" за 2014 г. на д-р Денис МУКВЕГЕ в знак на
признание за неговите непрекъснати усилия за възстановяване на физическото и
психическото състояние на хиляди жени и момичета, станали жертва на
сексуално насилие от страна на бунтовническите сили в Демократична република
Конго

18 « - Събиране на статистическа информация от Европейската централна банка

Доклад: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

19 À« - Правомощията на Европейската централна банка да налага санкции

Доклад: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

11 À - Конференция на ООН по изменението на климата (2014 г.) - COP 20 в Лима, Перу (1-12
декември 2014 г.)

Предложения за резолюции

B8-0251/2014

[2014/2777(RSP)]



15:00 - 23:00     

7 7Сряда, 26 ноември 2014 г.

542.136/OJ 542.136/OJ

64 À • Признаване на Палестина за държава

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

[2014/2964(RSP)]

Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия

44 À • Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

[2014/2919(RSP)]

72 • Резултати от срещата на Г-20

Изявления на Съвета и на Комисията

[2014/2968(RSP)]

73 À • Единен цифров пазар

Изявление на Комисията

[2014/2973(RSP)]

75 À • Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците
и промишлеността

Изявление на Комисията

[2014/2976(RSP)]

Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия



Четвъртък, 27 ноември 2014 г.

 

 

09:00 - 11:50     

 

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и

принципа на правовата държава - максимум един час (член 135 от Правилника

за дейността)

 

12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

8 8Четвъртък, 27 ноември 2014 г.

542.136/OJ 542.136/OJ

09:00 - 11:50 Разисквания

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

20 À • Недохранване при децата в развиващите се страни

Устен въпрос

Linda McAvan (O-000083/2014 - B8-0041/2014)
Комисия по развитие
Комисия
Недохранване при децата в развиващите се страни

[2014/2853(RSP)]

69 À • Пакистан: закони относно богохулството

RC B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014,
B8-0298/2014, B8-0302/2014

[2014/2969(RSP)]

70 À • Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел

RC B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014,
B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014

[2014/2970(RSP)]

71 À • Ирак: отвличане и малтретиране на жени

RC B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014,
B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014

[2014/2971(RSP)]

68 - Предложение за вот на недоверие на Комисията

B8-0249/2014

[2014/2197(INS)]

9 • Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата
на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за
дейността)

78 À - Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията относно временна траншова схема за вноските
за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през
преходния период

B8-0246/2014

[2014/2882(DEA)]
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542.136/OJ 542.136/OJ

58 À - Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода
2014-2020 г.

Предложения за резолюции

RC B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014,
B8-0283/2014, B8-0284/2014

[2014/2946(RSP)]

66 À - Насоки на Комисията за оценка на въздействието

Предложения за резолюции

RC B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014,
B8-0316/2014

[2014/2967(RSP)]

44 À - Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето

Предложения за резолюции

B8-0285/2014

[2014/2919(RSP)]

73 À - Единен цифров пазар

Предложения за резолюции

RC B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014

[2014/2973(RSP)]

20 À - Недохранване при децата в развиващите се страни

Предложения за резолюции

B8-0253/2014

[2014/2853(RSP)]



 

 
Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 

Срокове

10 10

542.136/OJ 542.136/OJ



Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

 
 

Понеделник, 24 ноември 2014 г.

 

17:00 - 23:00

 

 

Вторник, 25 ноември 2014 г.

 

09:00 - 11:00

 

15:00 - 23:00

 

11 11Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

542.136/OJ 542.136/OJ

Комисия (включително отговорите) :35'

Докладчик :6'

Докладчик по становище :1'

Автори (2 x 5') :10'

Друг вносител :3'

Членове на ЕП :150'

PPE : 41', S&D : 36', ECR : 14' 30, ALDE : 14', GUE/NGL : 11' 30, Verts/ALE : 11', EFDD : 10' 30, NI : 11'
30

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (4 x 5') :20'

Съвет (включително отговорите) :5'

Комисия (включително отговорите) :5'

Автор :5'

Членове на ЕП :75' 30

PPE : 19' 30, S&D : 17', ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 6', NI : 6'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) :5'

Съвет (включително отговорите) :10'

Комисия (включително отговорите) :45'

Председател на комисията по бюджети :3'

Докладчици по бюджета (3 x 3') :9'

Докладчици (2 x 6') :12'

Автори (комисии) (4 x 5') :20'

Автори (политически групи) (5 x 2') :10'

Членове на ЕП :210' 30

PPE : 58' 30, S&D : 51' 30, ECR : 20' 30, ALDE : 19' 30, GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 14' 30,
NI : 15' 30

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (8 x 5') :40'



Сряда, 26 ноември 2014 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Четвъртък, 27 ноември 2014 г.

 

09:00 - 11:50

 

12 12Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

542.136/OJ 542.136/OJ

Съвет (включително отговорите) :15'

Комисия (включително отговорите) :20'

Председател на Европейската инвестиционна банка
(включително отговорите)

:5'

Членове на ЕП :89' 30

PPE : 23' 30, S&D : 21', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, NI : 7'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) :5'

Съвет (включително отговорите) :10'

Заместник-председател на Комисията/върховен представител
(включително отговорите)

:20'

Комисия (включително отговорите) :30'

Членове на ЕП :269' 30

PPE : 76', S&D : 66' 30, ECR : 26', ALDE : 25', GUE/NGL : 19' 30, Verts/ALE : 19', EFDD : 18', NI : 19' 30

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (5 x 5') :25'

Комисия (включително отговорите) :20'

Автор :5'

Автори на предложенията за резолюции (член 135 от Правилника
за дейността)

:1'

Членове на ЕП :75'

PPE : 19', S&D : 17', ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 6', NI : 6'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) :5'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 135 от
Правилника за дейността) (3 x 2')

:6'



Срокове

 
 

Понеделник, 24 ноември 2014 г.

 

 

Вторник, 25 ноември 2014 г.

 

13 13Срокове

542.136/OJ 542.136/OJ

36 À • ЕС и рамката за световно развитие за периода след 2015 г.  - Доклад: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

- Сряда, 19 ноември, 12:00 ч.

58 À • Закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-
2020 г. - Устен въпрос (O-000082/2014 - B8-0042/2014)

- Предложения за резолюции Понеделник, 24 ноември, 19:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Вторник, 25 ноември, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 25 ноември, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 25 ноември, 19:00 ч.

66 À • Насоки на Комисията за оценка на въздействието  - Изявление на Комисията

- Предложения за резолюции Вторник, 25 ноември, 15:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Сряда, 26 ноември, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 26 ноември, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 26 ноември, 19:00 ч.

10 À • Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“ - Устни въпроси
(O-000076/2014 - B8-0035/2014)  (O-000077/2014 - B8-0036/2014)

- Предложения за резолюции Четвъртък, 20 ноември, 13:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Петък, 21 ноември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Петък, 21 ноември, 14:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Понеделник, 24 ноември, 19:00 ч.

35 À • Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията -
Устни въпроси (O-000078/2014 - B8-0037/2014)  (O-000079/2014 - B8-0038/2014)

- Предложения за резолюции Сряда, 10 декември, 12:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Понеделник, 15 декември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 15 декември, 20:00 ч.

19 À • Правомощията на Европейската централна банка да налага санкции  - Доклад: Kay Swinburne
(A8-0028/2014)

- Изменения Сряда, 19 ноември, 12:00 ч.



Сряда, 26 ноември 2014 г.

 

 

Четвъртък, 27 ноември 2014 г.
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11 À • Конференция на ООН по изменението на климата (2014 г.) - COP 20 в Лима, Перу (1-12 декември
2014 г.) - Изявления на Съвета и на Комисията

- Предложения за резолюции Четвъртък, 20 ноември, 18:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Понеделник, 24 ноември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 24 ноември, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 25 ноември, 16:00 ч.

64 À • Признаване на Палестина за държава - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност

- Предложения за резолюции Сряда, 10 декември, 12:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Понеделник, 15 декември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 15 декември, 20:00 ч.

44 À • Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето - Изявление на
заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Понеделник, 24 ноември, 19:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Вторник, 25 ноември, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 25 ноември, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 25 ноември, 19:00 ч.

73 À • Единен цифров пазар - Изявление на Комисията

- Предложения за резолюции Понеделник, 24 ноември, 19:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Вторник, 25 ноември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 25 ноември, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 26 ноември, 16:00 ч.

75 À • Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността
- Изявление на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 10 декември, 12:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Понеделник, 15 декември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 15 декември, 20:00 ч.

20 À • Недохранване при децата в развиващите се страни - Устен въпрос (O-000083/2014 - B8-0041/2014)

- Предложения за резолюции Четвъртък, 20 ноември, 18:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Вторник, 25 ноември, 10:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 25 ноември, 11:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 25 ноември, 19:00 ч.

69 À • Пакистан: закони относно богохулството

- Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 24 ноември, 20:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция (член 135 от
Правилника за дейността)

Сряда, 26 ноември, 13:00 ч.

- Изменения към предложения за общи резолюции (Член 135 от
Правилника за дейността)

Сряда, 26 ноември, 14:00 ч.



Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
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70 À • Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел

- Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 24 ноември, 20:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция (член 135 от
Правилника за дейността)

Сряда, 26 ноември, 13:00 ч.

- Изменения към предложения за общи резолюции (Член 135 от
Правилника за дейността)

Сряда, 26 ноември, 14:00 ч.

71 À • Ирак: отвличане и малтретиране на жени

- Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 24 ноември, 20:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция (член 135 от
Правилника за дейността)

Сряда, 26 ноември, 13:00 ч.

- Изменения към предложения за общи резолюции (Член 135 от
Правилника за дейността)

Сряда, 26 ноември, 14:00 ч.

78 À • Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията относно временна траншова схема за вноските за
покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през преходния
период

- Изменения Сряда, 26 ноември, 10:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 26 ноември, 16:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване във вторник Петък, 21 ноември, 12:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в сряда Понеделник, 24 ноември, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 25 ноември, 19:00 ч.

- Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на
нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на
правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

Сряда, 26 ноември, 19:00 ч.


	Понеделник, 24 ноември 2014 г.
	17:00 - 23:00     

	Вторник, 25 ноември 2014 г.
	09:00 - 11:00     
	Гласуване по искане за неотложна процедура (член 154)

	11:15 - 12:00     Тържествено заседание
	12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
	15:00 - 23:00     
	Общо разискване - Европейска централна банка


	Сряда, 26 ноември 2014 г.
	09:00 - 11:50     
	12:00 - 12:30
	12:30 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
	15:00 - 23:00     

	Четвъртък, 27 ноември 2014 г.
	09:00 - 11:50     
	Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава - максимум един час (член 135 от Правилника за дейността)

	12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

	Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)
	Понеделник, 24 ноември 2014 г.
	17:00 - 23:00

	Вторник, 25 ноември 2014 г.
	09:00 - 11:00
	15:00 - 23:00

	Сряда, 26 ноември 2014 г.
	09:00 - 11:50
	15:00 - 23:00

	Четвъртък, 27 ноември 2014 г.
	09:00 - 11:50


	Срокове
	Понеделник, 24 ноември 2014 г.
	Вторник, 25 ноември 2014 г.
	Сряда, 26 ноември 2014 г.
	Четвъртък, 27 ноември 2014 г.
	Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
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