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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

546.150/OJ 546.150/OJ

Понеделник, 12 януари 2015 г. 1

17:00 - 19:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността) 1

Вторник, 13 януари 2015 г. 2

09:00 - 12:20 2

70-годишнина от освобождаването на Аушвиц - Декларация на председателя 2

Преглед на италианското председателство - Изявления на Съвета и на Комисията 2

Възможност за държавите-членки да ограничат или забранят отглеждането на ГМО на тяхна
територия  - Препоръка за второ четене: Frédérique Ries (A8-0038/2014) 2

12:30 - 14:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 2

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Демократична република Сао
Томе и Принсипи: възможности за риболов и финансови средства  - Препоръка: João Ferreira
(A8-0061/2014) 2

Споразумение между ЕС и Сейшелите относно достъпа на риболовни кораби до водите на Майот   -
Препоръка: Alain Cadec (A8-0055/2014) 2

Сключването на протокол към Евро-средиземноморското споразумение между Европейските
общности и  Република Тунис, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на
Република България и на Румъния към Европейския съюз  - Препоръка: Elmar Brok (A8-0049/2014) 3

Искане за консултация с Европейския икономически и социален комитет относно доклада по
собствена инициатива "Прилагане на Бялата книга за транспорта от 2011 г.: равносметка и бъдещи
действия за устойчива мобилност" 3

Възможност за държавите-членки да ограничат или забранят отглеждането на ГМО на тяхна
територия  - Препоръка за второ четене: Frédérique Ries (A8-0038/2014) 3

Разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в
Средиземно море)  - Доклад: Gabriel Mato (A8-0057/2014) 3

15:00 - 23:00 3

Заключения от заседанието на Европейския съвет (18 декември 20014 г.) - Изявления на Европейския
съвет и на Комисията 3

Положението в Либия - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 3

Неотдавнашни инциденти във връзка с трафика на хора в Средиземно море - Изявления на Съвета и
на Комисията 3

Жени в управителните съвети на дружества - Изявления на Съвета и на Комисията 3

Европейски мерки за борба срещу организираната престъпност и корупцията - Изявления на Съвета и
на Комисията 4

Наблюдение на адвокати в ЕС - Изявления на Съвета и на Комисията 4

Сряда, 14 януари 2015 г. 5

09:00 - 11:50 5

Програма за дейността на латвийското председателство - Изявления на Съвета и на Комисията 5



Съдържание

546.150/OJ 546.150/OJ

15:00 - 23:00 5

Главни аспекти и основни решения в областта на общата външна политика и политика на сигурност и
общата политика за сигурност и отбрана (член 36 от ДЕС) - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност 5

Неотдавнашни жестокости в Северна Нигерия - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност 5

Положението в Украйна - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 5

Стартиране на Европейската година за развитие  - Изявления на Съвета и на Комисията 5

Положението в Египет - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 5

Случаят с двамата италиански морски пехотинци - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност 5

Четвъртък, 15 януари 2015 г. 6

09:00 - 11:50 6

Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2013 г.  - Доклад: Jarosław
Wałęsa (A8-0058/2014) 6

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава (член 135 от Правилника за дейността) 6

Русия, и по-специално случаят с Алексей Навални 6

Пакистан, и по-специално положението след нападението в училището в Пешавар 6

Киргизстан: проектозакон за хомосексуалната пропаганда 6

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

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) 6

Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2013 г.  - Доклад: Jarosław
Wałęsa (A8-0058/2014) 6

Положението в Либия - Предложения за резолюции 7

Положението в Украйна - Предложения за резолюции 7

Положението в Египет - Предложение за резолюция 7

Случаят с двамата италиански морски пехотинци - Предложение за резолюция 7

Работна програма на Комисията за 2015 г. - Предложения за резолюции 7

Свободата на изразяване на мнение в Турция: Неотдавнашни арести на журналисти, медийни
ръководители и систематичен натиск срещу медиите - Предложения за резолюции 7

Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 9

Срокове 11



Понеделник, 12 януари 2015 г.

 

 

17:00 - 19:00     
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546.150/OJ 546.150/OJ

17:00 - 19:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

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



Вторник, 13 януари 2015 г.

 

 

09:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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546.150/OJ 546.150/OJ

09:00 - 12:20 Разисквания

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

15:00 - 23:00 Разисквания

63 • 70-годишнина от освобождаването на Аушвиц

Декларация на председателя

[2014/3015(RSP)]

17 • Преглед на италианското председателство

Изявления на Съвета и на Комисията

[2014/2855(RSP)]

20 À«««II • Възможност за държавите-членки да ограничат или забранят отглеждането на
ГМО на тяхна територия

Препоръка за второ четене: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед
приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Директива 2001/18/EО по отношение на възможността държавите членки да
ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми
(ГМО) на своя територия

[2010/0208(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

10 ««« - Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Демократична
република Сао Томе и Принсипи: възможности за риболов и финансови средства

Препоръка: João Ferreira (A8-0061/2014)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския
съюз, на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени
в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и
Демократична република Сао Томе и Принсипи

[2014/0115(NLE)]

Комисия по рибно стопанство

11 ««« - Споразумение между ЕС и Сейшелите относно достъпа на риболовни кораби до водите на
Майот

Препоръка: Alain Cadec (A8-0055/2014)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване от името на Eвропейския съюз на
споразумението между Европейския съюз и Република Сейшели относно достъпа на риболовни
кораби, плаващи под знамето на Сейшелските острови, до водите и морските биологични ресурси на
Майот, под юрисдикцията на Европейския съюз

[2014/0079(NLE)]

Комисия по рибно стопанство



 

15:00 - 23:00     
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26 ««« - Сключването на протокол към Евро-средиземноморското споразумение между Европейските
общности и  Република Тунис, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на
Република България и на Румъния към Европейския съюз

Препоръка: Elmar Brok (A8-0049/2014)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и
неговите държави членки, на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране
между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от
друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към
Европейския съюз

[2009/0174(NLE)]

Комисия по външни работи

81 • Искане за консултация с Европейския икономически и социален комитет относно доклада по
собствена инициатива "Прилагане на Бялата книга за транспорта от 2011 г.: равносметка и
бъдещи действия за устойчива мобилност"

Член 137 от Правилника за дейността

20 À«««II - Възможност за държавите-членки да ограничат или забранят отглеждането на ГМО на тяхна
територия

Препоръка за второ четене: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

[2010/0208(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

12 À«««I - Разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по
рибарство в Средиземно море)

Доклад: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно
определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по
рибарство в Средиземно море)

[2014/0213(COD)]

Комисия по рибно стопанство

18 • Заключения от заседанието на Европейския съвет (18 декември 20014 г.)

Изявления на Европейския съвет и на Комисията

[2014/2854(RSP)]

67 À • Положението в Либия

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

[2014/3018(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

74 • Неотдавнашни инциденти във връзка с трафика на хора в Средиземно море

Изявления на Съвета и на Комисията

[2015/2507(RSP)]

76 • Жени в управителните съвети на дружества

Изявления на Съвета и на Комисията

[2015/2509(RSP)]
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77 • Европейски мерки за борба срещу организираната престъпност и корупцията

Изявления на Съвета и на Комисията

[2015/2510(RSP)]

78 • Наблюдение на адвокати в ЕС

Изявления на Съвета и на Комисията

[2015/2511(RSP)]



Сряда, 14 януари 2015 г.

 

 

09:00 - 11:50     

 

15:00 - 23:00     
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546.150/OJ 546.150/OJ

09:00 - 11:50 Разисквания

15:00 - 23:00 Разисквания

16 • Програма за дейността на латвийското председателство

Изявления на Съвета и на Комисията

[2014/2856(RSP)]

52 • Главни аспекти и основни решения в областта на общата външна политика и
политика на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана (член 36 от
ДЕС)

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

[2014/2813(RSP)]

86 À • Неотдавнашни жестокости в Северна Нигерия

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

[2015/2520(RSP)]

Гласуването ще се проведе през февруари

57 À • Положението в Украйна

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

[2014/2965(RSP)]

75 • Стартиране на Европейската година за развитие

Изявления на Съвета и на Комисията

[2015/2508(RSP)]

68 À • Положението в Египет

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

[2014/3017(RSP)]

79 À • Случаят с двамата италиански морски пехотинци

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

[2015/2512(RSP)]



Четвъртък, 15 януари 2015 г.

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

 

12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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546.150/OJ 546.150/OJ

09:00 - 11:50 Разисквания

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

22 À • Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2013 г.

Доклад: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

Доклад относно годишния доклад относно дейността на Европейския омбудсман
през 2013 г.

[2014/2159(INI)]

Комисия по петиции

В присъствието на Емили О'Райли, Европейски омбудсман

70 À • Русия, и по-специално случаят с Алексей Навални

RC B8-0046/2015, B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015,
B8-0051/2015, B8-0055/2015, B8-0059/2015

[2015/2503(RSP)]

83 À • Пакистан, и по-специално положението след нападението в училището в
Пешавар

RC B8-0050/2015, B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015,
B8-0058/2015, B8-0060/2015, B8-0062/2015

[2015/2514(RSP)]

72 À • Киргизстан: проектозакон за хомосексуалната пропаганда

RC B8-0054/2015, B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015,
B8-0064/2015, B8-0065/2015

[2015/2505(RSP)]

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)

22 À - Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2013 г.

Доклад: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014)

[2014/2159(INI)]

Комисия по петиции
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67 À - Положението в Либия

Предложения за резолюции

RC B8-0011/2015, B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015,
B8-0032/2015, B8-0033/2015

[2014/3018(RSP)]

57 À - Положението в Украйна

Предложения за резолюции

RC B8-0008/2015, B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015,
B8-0027/2015, B8-0029/2015

[2014/2965(RSP)]

68 À - Положението в Египет

Предложение за резолюция

RC B8-0012/2015, B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015,
B8-0026/2015, B8-0028/2015

[2014/3017(RSP)]

79 À - Случаят с двамата италиански морски пехотинци

Предложение за резолюция

RC B8-0006/2015, B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015,
B8-0017/2015

[2015/2512(RSP)]

58 À - Работна програма на Комисията за 2015 г.

Предложения за резолюции

RC B8-0001/2015, B8-0001/2015, B8-0007/2015, B8-0034/2015, B8-0035/2015, B8-0037/2015,
B8-0038/2015, B8-0039/2015

[2014/2829(RSP)]

(Разискване: 16/12/2014)

59 À - Свободата на изразяване на мнение в Турция: Неотдавнашни арести на журналисти, медийни
ръководители и систематичен натиск срещу медиите

Предложения за резолюции

RC B8-0036/2015, B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015,
B8-0044/2015, B8-0045/2015

[2014/3011(RSP)]

(Разискване: 17/12/2014)
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Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

 
 

Вторник, 13 януари 2015 г.

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 23:00

 

 

Сряда, 14 януари 2015 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

9 9Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

546.150/OJ 546.150/OJ

Съвет (включително отговорите) :15'

Комисия (включително отговорите) :20'

Докладчик :6'

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“) (2 x 5') :10'

Европейски съвет (включително отговорите) :15'

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

:10'

Съвет (включително отговорите) :40'

Комисия (включително отговорите) :55'

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“) (6 x 5') :30'

Съвет (включително отговорите) :15'

Комисия (включително отговорите) :15'

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'

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

:50'

Съвет (включително отговорите) :10'

Комисия (включително отговорите) :10'

Членове на ЕП :255'

PPE : 71' 30, S&D : 63', ECR : 24' 30, ALDE : 23' 30, GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 17' 30, NI
: 18' 30

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (6 x 5') :30'



Четвъртък, 15 януари 2015 г.

 

09:00 - 11:50
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546.150/OJ 546.150/OJ

Омбудсман :10'

Комисия (включително отговорите) :20'

Докладчик :6'

Автор на всяко предложение за резолюция (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

 
 

Вторник, 13 януари 2015 г.

 

 

Сряда, 14 януари 2015 г.
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546.150/OJ 546.150/OJ

20 À • Възможност за държавите-членки да ограничат или забранят отглеждането на ГМО на тяхна
територия  - Препоръка за второ четене: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 7 януари, 12:00 ч.

12 À • Разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство
в Средиземно море)  - Доклад: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

- Изменения Сряда, 7 януари, 12:00 ч.

67 À • Положението в Либия - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Понеделник, 12 януари, 20:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Сряда, 14 януари, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 14 януари, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 14 януари, 19:00 ч.

86 À • Неотдавнашни жестокости в Северна Нигерия - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност

- Предложения за резолюции Сряда, 4 февруари, 12:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Понеделник, 9 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 9 февруари, 20:00 ч.

57 À • Положението в Украйна - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Понеделник, 12 януари, 20:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Сряда, 14 януари, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 14 януари, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 14 януари, 19:00 ч.

68 À • Положението в Египет - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Понеделник, 12 януари, 20:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Сряда, 14 януари, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 14 януари, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 14 януари, 19:00 ч.

79 À • Случаят с двамата италиански морски пехотинци - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност

- Предложения за резолюции Понеделник, 12 януари, 19:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Вторник, 13 януари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 13 януари, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 14 януари, 16:00 ч.
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22 À • Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2013 г.  - Доклад: Jarosław
Wałęsa (A8-0058/2014)

- Изменения Сряда, 7 януари, 12:00 ч.

70 À • Русия, и по-специално случаят с Алексей Навални

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

Понеделник, 12 януари, 20:00 ч.

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

Сряда, 14 януари, 13:00 ч.

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

Сряда, 14 януари, 14:00 ч.

83 À • Пакистан, и по-специално положението след нападението в училището в Пешавар

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

Понеделник, 12 януари, 20:00 ч.

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

Сряда, 14 януари, 13:00 ч.

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

Сряда, 14 януари, 14:00 ч.

72 À • Киргизстан: проектозакон за хомосексуалната пропаганда

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

Понеделник, 12 януари, 20:00 ч.

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

Сряда, 14 януари, 13:00 ч.

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

Сряда, 14 януари, 14:00 ч.

58 À • Работна програма на Комисията за 2015 г. - Предложения за резолюции

- Предложения за резолюции Понеделник, 12 януари, 20:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Сряда, 14 януари, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 14 януари, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 14 януари, 19:00 ч.

59 À • Свободата на изразяване на мнение в Турция: Неотдавнашни арести на журналисти, медийни
ръководители и систематичен натиск срещу медиите - Предложения за резолюции

- Предложения за резолюции Понеделник, 12 януари, 20:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Сряда, 14 януари, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 14 януари, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 14 януари, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване във вторник Петък, 9 януари, 12:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в сряда Понеделник, 12 януари, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 13 януари, 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, 14 януари, 19:00 ч.


	Понеделник, 12 януари 2015 г.
	17:00 - 19:00     

	Вторник, 13 януари 2015 г.
	09:00 - 12:20     
	12:30 - 14:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
	15:00 - 23:00     

	Сряда, 14 януари 2015 г.
	09:00 - 11:50     
	15:00 - 23:00     

	Четвъртък, 15 януари 2015 г.
	09:00 - 11:50     
	Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (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)
	Вторник, 13 януари 2015 г.
	09:00 - 12:20
	15:00 - 23:00

	Сряда, 14 януари 2015 г.
	09:00 - 11:50
	15:00 - 23:00

	Четвъртък, 15 януари 2015 г.
	09:00 - 11:50


	Срокове
	Вторник, 13 януари 2015 г.
	Сряда, 14 януари 2015 г.
	Четвъртък, 15 януари 2015 г.
	Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване


	Съдържание
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	


