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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

640.119/OJ 640.119/OJ

Понеделник, 15 юли 2019 г. 1

17:00 - 20:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността) 1

Вторник, 16 юли 2019 г. 2

09:00 - 12:30 КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ 2

Изказване на кандидата за председател на Комисията 2

15:00 - 16:00 2

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

18:00 - 20:00 2

Избор на председател на Комисията 2

20:00 - 23:00 (или след избирането на председател на Комисията) 2

Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност 2

Положението във Венесуела - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 2

Положението в Персийския залив - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 2

Положението в Молдова - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 2

Сряда, 17 юли 2019 г. 4

10:00 - 11:50 4

Представяне на работната програма на финландското председателство на Съвета - Изявления на
Съвета и на Комисията 4

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ 4

Числен състав на междупарламентарните делегации 4

15:00 - 19:00 4

Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море - Изявления на Съвета и на Комисията 4

Зони с чист въздух в градовете на ЕС - Изявления на Съвета и на Комисията 4

19:00 - 19:15 4

Обявяване на назначенията в междупарламентарните делегации 4



Съдържание

640.119/OJ 640.119/OJ

Четвъртък, 18 юли 2019 г. 5

10:00 - 11:00 5

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава (член 144 от Правилника за дейността) 5

Положението в Хонконг 5

Положението по границата между САЩ и Мексико 5

Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и
украинските политически затворници 5

11:00 - 13:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 5

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на
човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността) 5

Положението във Венесуела - Предложения за резолюции 5

Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 7

Срокове 9



Понеделник, 15 юли 2019 г.

 

 

17:00 - 20:00     

1 1Понеделник, 15 юли 2019 г.

640.119/OJ 640.119/OJ

17:00 - 20:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

2 • Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)



Вторник, 16 юли 2019 г.

 

 

09:00 - 12:30     КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ

 

15:00 - 16:00     

 

18:00 - 20:00

 

20:00 - 23:00     (или след избирането на председател на Комисията)

2 2Вторник, 16 юли 2019 г.

640.119/OJ 640.119/OJ

09:00 - 12:30 КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ

15:00 - 16:00 Разисквания

18:00 - 20:00 Избиране

20:00 - 23:00 (или след избирането на председател на Комисията)

12 • Изказване на кандидата за председател на Комисията

Без вземане на думата с привличане на вниманието (catch-the-eye) и без сини карти

21 • Преглед на румънското председателство на Съвета

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2685(RSP)]

Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група

15 • Избор на председател на Комисията

25 • Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС

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

[2019/2729(RSP)]

26 À • Положението във Венесуела

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

[2019/2730(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

27 • Положението в Персийския залив

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

[2019/2731(RSP)]

31 • Положението в Молдова

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

[2019/2737(RSP)]



3 3Вторник, 16 юли 2019 г.

640.119/OJ 640.119/OJ



Сряда, 17 юли 2019 г.

 

 

10:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ

 

15:00 - 19:00     

 

19:00 - 19:15

4 4Сряда, 17 юли 2019 г.

640.119/OJ 640.119/OJ

10:00 - 11:50 Разисквания

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ

15:00 - 19:00 Разисквания

19:00 - 19:15 Изявление

22 • Представяне на работната програма на финландското председателство на
Съвета

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2687(RSP)]

24 À - Числен състав на междупарламентарните делегации

B9-0005/2019

[2019/2719(RSO)]

23 • Предоставяне на хуманитарна помощ в Средиземно море

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2718(RSP)]

32 • Зони с чист въздух в градовете на ЕС

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2738(RSP)]

19 • Обявяване на назначенията в междупарламентарните делегации



Четвъртък, 18 юли 2019 г.

 

 

10:00 - 11:00     
 

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

принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)

 

11:00 - 13:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

5 5Четвъртък, 18 юли 2019 г.

640.119/OJ 640.119/OJ

10:00 - 11:00 Разисквания

11:00 - 13:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

28 À • Положението в Хонконг

RC B9-0013/2019, B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019,
B9-0021/2019, B9-0023/2019

[2019/2732(RSP)]

29 À • Положението по границата между САЩ и Мексико

RC B9-0014/2019, B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019,
B9-0028/2019, B9-0029/2019, B9-0030/2019

[2019/2733(RSP)]

30 À • Русия и по-специално положението на активистите в областта на
опазването на околната среда и украинските политически затворници

RC B9-0012/2019, B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019,
B9-0022/2019, B9-0025/2019

[2019/2734(RSP)]

9 • Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата
на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за
дейността)

26 À - Положението във Венесуела

Предложения за резолюции

RC B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019,
B9-0011/2019

[2019/2730(RSP)]



 

 
Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 

Срокове
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Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

 
 

Вторник, 16 юли 2019 г.

 

09:00 - 12:30

 

15:00 - 16:00

 

20:00 - 23:00

 

 

Сряда, 17 юли 2019 г.

 

10:00 - 11:50

 

15:00 - 19:00

 

7 7Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

640.119/OJ 640.119/OJ

Номиниран за председател на Комисията (включително
отговорите)

:30'

Членове на ЕП :135'

PPE : 31', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 13' 30, ID : 13' 30, ECR : 12', GUE/NGL : 8' 30, NI : 11'

Съвет (включително отговорите) :10'

Комисия (включително отговорите) :10'

Членове на ЕП :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 3'

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

:40'

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

Членове на ЕП :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6' 30

Съвет (включително отговорите) :15'

Комисия (включително отговорите) :15'

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

Членове на ЕП :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'

Съвет (включително отговорите) :20'

Комисия (включително отговорите) :20'

„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“) (2 x 5') :10'

Членове на ЕП :135'

PPE : 31', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 13' 30, ID : 13' 30, ECR : 12', GUE/NGL : 8' 30, NI : 11'



Четвъртък, 18 юли 2019 г.

 

10:00 - 11:00

 

8 8Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

640.119/OJ 640.119/OJ

Комисия (включително отговорите) :15'

Автор на всяко предложение за резолюция (член 144 от
Правилника за дейността)

:1'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 144 от
Правилника за дейността) (3 x 2')

:6'

Членове на ЕП :21'

PPE : 3', S&D : 3', Renew : 2' 30, Verts/ALE : 2' 30, ID : 2' 30, ECR : 2' 30, GUE/NGL : 2' 30, NI : 2' 30



Срокове

 
 

Вторник, 16 юли 2019 г.

 

 

Сряда, 17 юли 2019 г.

 

 

Четвъртък, 18 юли 2019 г.

 

9 9Срокове

640.119/OJ 640.119/OJ

26 À • Положението във Венесуела - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Понеделник, 15 юли, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Сряда, 17 юли, 10:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 17 юли, 11:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 17 юли, 16:00 ч.

24 À • Числен състав на междупарламентарните делегации

- Предложение за решение Петък, 12 юли, 12:00 ч.

- Изменения Понеделник, 15 юли, 19:00 ч.

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

28 À • Положението в Хонконг

- Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 15 юли, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)

Сряда, 17 юли, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от
Правилника за дейността)

Сряда, 17 юли, 14:00 ч.

29 À • Положението по границата между САЩ и Мексико

- Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 15 юли, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)

Сряда, 17 юли, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от
Правилника за дейността)

Сряда, 17 юли, 14:00 ч.

30 À • Русия и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и
украинските политически затворници

- Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 15 юли, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)

Сряда, 17 юли, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от
Правилника за дейността)

Сряда, 17 юли, 14:00 ч.



Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване

 

10 10Срокове

640.119/OJ 640.119/OJ

- Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на
нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на
правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)

Сряда, 17 юли, 19:00 ч.
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