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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

640.179/OJ 640.179/OJ

Понеделник, 16 септември 2019 г. 1

17:00 - 21:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Положението, свързано с горите в ЕС - Изявление на Комисията 1

Патентоспособността на растенията и основните биологични процеси - Въпрос с искане за устен
отговор (O-000026/2019 - B9-0051/2019) 1

Положението в Хонконг - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 1

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността) 1

Вторник, 17 септември 2019 г. 2

09:00 - 11:50 2

Подготовка за Срещата на върха по въпросите на климата и Срещата на върха за целите на
устойчивото развитие в Ню Йорк - Изявление на Комисията 2

Назначаване на председателя на Европейската централна банка - кандидат: г-жа Кристин Лагард   -
Доклад: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019) 2

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ 2

Назначаване на председателя на Европейската централна банка - кандидат: г-жа Кристин Лагард   -
Доклад: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019) 2

Назначаване на заместник-председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка  -
Доклад: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019) 2

Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните
средства в Ирландия  - Доклад: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019) 2

15:00 - 21:00 3

Външна намеса в изборите и дезинформация в националните и европейските демократични процеси -
Изявления на Съвета и на Комисията 3

Горските пожари в Амазония - Изявления на Съвета и на Комисията 3

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

Развитието на политическата ситуация и изпълнението на мирния процес в Колумбия - Изявление на
заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на сигурност 3

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

Сряда, 18 септември 2019 г. 4

09:00 - 11:50 КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ 4

Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС - Изявления на Съвета и на Комисията 4

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 4

Проект на коригиращ бюджет № 1/2019 г. излишък от 2018 г.  - Доклад: John Howarth (A9-0005/2019) 4

Проект за коригиращ бюджет № 2/2019 г.: Засилване на ключови програми за
конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“   - Доклад: John Howarth
(A9-0004/2019) 4

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на
Румъния, Италия и Австрия  - Доклад: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) 4



Съдържание

640.179/OJ 640.179/OJ

Проект на коригиращ бюджет № 3/2019 г.: предложение за мобилизиране на средства от фонд
„Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия   - Доклад:
John Howarth (A9-0006/2019) 4

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията –
EGF/2019/000 TA 2019 – Техническа помощ по инициатива на Комисията  - Доклад: Bogdan Rzońca
(A9-0001/2019) 5

Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС - Предложения за резолюции 5

15:00 - 21:00 5

Борбата с рака - Разискване по актуален въпрос (член 162 от Правилника за дейността) 5

Представяне от страна на Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за
финансовата 2020 година 5

Значението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа - Изявления на Съвета и на
Комисията 5

Състояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари - Изявления на Съвета и
на Комисията 5

Четвъртък, 19 септември 2019 г. 6

09:00 - 11:50 6

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава (член 144 от Правилника за дейността) 6

Положението в Турция, по-специално отстраняването на избрани кметове 6

Мианмар, по-специално положението на общността рохингия 6

Иран, по-специално положението на защитниците на правата на жените и лишените от свобода
лица с двойно гражданство от ЕС 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 144 от Правилника за дейността) 6

Патентоспособността на растенията и основните биологични процеси - Предложения за резолюции 6

Значението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа - Предложения за резолюции 6

Състояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари - Предложения за
резолюции 6

15:00 - 16:00 7

Заплахи за статута на пожарникарите доброволци в Европейския съюз - Изявление на Комисията 7

Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 9

Срокове 11



Понеделник, 16 септември 2019 г.

 

 

17:00 - 21:00     
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17:00 - 21:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

29 • Положението, свързано с горите в ЕС

Изявление на Комисията

[2019/2807(RSP)]

25 À • Патентоспособността на растенията и основните биологични процеси

Въпрос с искане за устен отговор

Norbert Lins (O-000026/2019 - B9-0051/2019)
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Комисия
Патентоспособност на растенията и основните биологични процеси

[2019/2800(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

30 • Положението в Хонконг

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

[2019/2808(RSP)]

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



Вторник, 17 септември 2019 г.

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ
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640.179/OJ 640.179/OJ

09:00 - 11:50 Разисквания

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ

15:00 - 21:00 Разисквания

31 • Подготовка за Срещата на върха по въпросите на климата и Срещата на върха
за целите на устойчивото развитие в Ню Йорк

Изявление на Комисията

[2019/2809(RSP)]

26 « • Назначаване на председателя на Европейската централна банка - кандидат: г-
жа Кристин Лагард

Доклад: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Доклад относно препоръката на Съвета относно назначаването на председателя на
Европейската централна банка

[2019/0810(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

26 « - Назначаване на председателя на Европейската централна банка - кандидат: г-жа Кристин
Лагард

Доклад: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

[2019/0810(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

13 « - Назначаване на заместник-председателя на Надзорния съвет на Европейската централна
банка

Доклад: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

Доклад относно предложението на Европейската централна банка за назначаване на заместник-
председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка

[2019/0903(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

14 À« - Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на
превозните средства в Ирландия

Доклад: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен
на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Ирландия

[2019/0806(CNS)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи



15:00 - 21:00     
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32 À • Външна намеса в изборите и дезинформация в националните и европейските
демократични процеси

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2810(RSP)]

Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия

33 • Горските пожари в Амазония

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2811(RSP)]

34 • Положението със сигурността в Буркина Фасо

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

[2019/2812(RSP)]

35 • Развитието на политическата ситуация и изпълнението на мирния процес в
Колумбия

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

[2019/2813(RSP)]

36 • Положението в Кашмир

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

[2019/2815(RSP)]



Сряда, 18 септември 2019 г.

 

 

09:00 - 11:50     КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ

 

12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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09:00 - 11:50 КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ

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

15:00 - 21:00 Разисквания

41 À • Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2817(RSP)]

19 - Проект на коригиращ бюджет № 1/2019 г. излишък от 2018 г.

Доклад: John Howarth (A9-0005/2019)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2019 на
Европейския съюз за финансовата 2019 година: вписване на излишъка от финансовата 2018 година

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Комисия по бюджети

21 À - Проект за коригиращ бюджет № 2/2019 г.: Засилване на ключови програми за
конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“

Доклад: John Howarth (A9-0004/2019)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2019 на
Европейския съюз за финансовата 2019 година — Засилване на ключови програми за
конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Комисия по бюджети

20 - Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ
на Румъния, Италия и Австрия

Доклад: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране
на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия
и Австрия

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Комисия по бюджети

24 - Проект на коригиращ бюджет № 3/2019 г.: предложение за мобилизиране на средства от фонд
„Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия

Доклад: John Howarth (A9-0006/2019)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2019 на
Европейския съюз за финансовата 2019 година, придружаващ предложението за мобилизиране на
средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на Румъния,
Италия и Австрия

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Комисия по бюджети
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23 - Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията –
EGF/2019/000 TA 2019 – Техническа помощ по инициатива на Комисията

Доклад: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране
на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2019/000 TA 2019 —
Техническа помощ по инициатива на Комисията)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Комисия по бюджети

41 À - Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Предложения за резолюции

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • Борбата с рака

Разискване по актуален въпрос (член 162 от Правилника за дейността)

[2019/2818(RSP)]

11 • Представяне от страна на Съвета на неговата позиция относно проекта на общ
бюджет за финансовата 2020 година

[2019/2710(RSP)]

38 À • Значението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2819(RSP)]

39 À • Състояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2820(RSP)]



Четвъртък, 19 септември 2019 г.

 

 

09:00 - 11:50     
 

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

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

 

12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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09:00 - 11:50 Разисквания

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

15:00 - 16:00 Разисквания

43 À • Положението в Турция, по-специално отстраняването на избрани кметове

B9-0048/2019, RC B9-0049/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019,
B9-0084/2019, B9-0085/2019, B9-0088/2019

[2019/2821(RSP)]

44 À • Мианмар, по-специално положението на общността рохингия

RC B9-0050/2019, B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019,
B9-0091/2019, B9-0092/2019

[2019/2822(RSP)]

45 À • Иран, по-специално положението на защитниците на правата на жените и
лишените от свобода лица с двойно гражданство от ЕС

RC B9-0089/2019, B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019,
B9-0095/2019, B9-0096/2019

[2019/2823(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)

25 À - Патентоспособността на растенията и основните биологични процеси

Предложения за резолюции

RC B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019,
B9-0047/2019

[2019/2800(RSP)]

38 À - Значението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа

Предложения за резолюции

RC B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019

[2019/2819(RSP)]

39 À - Състояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари

Предложения за резолюции

B9-0045/2019, B9-0046/2019

[2019/2820(RSP)]



15:00 - 16:00     
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42 • Заплахи за статута на пожарникарите доброволци в Европейския съюз

Изявление на Комисията

[2019/2806(RSP)]



 

 
Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 

Срокове
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640.179/OJ 640.179/OJ



Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

 
 

Понеделник, 16 септември 2019 г.

 

17:00 - 21:00

 

 

Вторник, 17 септември 2019 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 21:00

 

9 9Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

640.179/OJ 640.179/OJ

Автор (комисия) :5'

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

:10'

Комисия (включително отговорите) :15'

„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“) (3 x 5') :15'

Членове на ЕП :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Кандидат за председателството на Европейската централна
банка

:5'

Съвет (включително отговорите) :5'

Комисия (включително отговорите) :15'

Докладчик :6'

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

Членове на ЕП :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Съвет (включително отговорите) :20'

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

:30'

Комисия (включително отговорите) :20'

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

Членове на ЕП :179' 30

PPE : 41' 30, S&D : 35' 30, Renew : 25' 30, Verts/ALE : 18', ID : 18', ECR : 15' 30, GUE/NGL : 11', NI : 14'
30



Сряда, 18 септември 2019 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 21:00

 

 

Четвъртък, 19 септември 2019 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

10 10Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

640.179/OJ 640.179/OJ

Съвет (включително отговорите) :10'

Комисия (включително отговорите) :10'

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

Членове на ЕП :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'

Председател на комисията по бюджети :3'

Докладчици по бюджета (2 x 3') :6'

Оратор в разискване по актуални въпроси :4'

Съвет (включително отговорите) :35'

Комисия (включително отговорите) :30'

„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“) (3 x 5') :15'

Членове на ЕП :179' 30

PPE : 41' 30, S&D : 35' 30, Renew : 25' 30, Verts/ALE : 18', ID : 18', ECR : 15' 30, GUE/NGL : 11', NI : 14'
30

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 :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Комисия (включително отговорите) :10'

„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'



Срокове

 
 

Понеделник, 16 септември 2019 г.

 

 

Вторник, 17 септември 2019 г.

 

 

Сряда, 18 септември 2019 г.

 

11 11Срокове

640.179/OJ 640.179/OJ

25 À • Патентоспособността на растенията и основните биологични процеси - Въпрос с искане за устен
отговор (O-000026/2019 - B9-0051/2019)

- Предложения за резолюции Понеделник, 16 септември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 17 септември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 17 септември, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 18 септември, 16:00 ч.

14 À • Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на
превозните средства в Ирландия  - Доклад: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

- Изменения Сряда, 11 септември, 13:00 ч.

32 À • Външна намеса в изборите и дезинформация в националните и европейските демократични
процеси - Изявления на Съвета и на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 2 октомври, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 7 октомври, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 7 октомври, 14:00 ч.

41 À • Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС - Изявления на Съвета и на Комисията

- Предложения за резолюции Четвъртък, 12 септември, 16:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 16 септември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 16 септември, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 17 септември, 16:00 ч.

21 À • Проект за коригиращ бюджет № 2/2019 г.: Засилване на ключови програми за
конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“   - Доклад: John Howarth
(A9-0004/2019)

- Изменения Сряда, 11 септември, 13:00 ч.

38 À • Значението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа - Изявления на Съвета и на
Комисията

- Предложения за резолюции Вторник, 17 септември, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Сряда, 18 септември, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 18 септември, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 18 септември, 19:00 ч.



 

Четвъртък, 19 септември 2019 г.

 

Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
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39 À • Състояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари - Изявления на Съвета
и на Комисията

- Предложения за резолюции Понеделник, 16 септември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 17 септември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 17 септември, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 18 септември, 16:00 ч.

43 À • Положението в Турция, по-специално отстраняването на избрани кметове

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

Понеделник, 16 септември, 20:00 ч.

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

Сряда, 18 септември, 13:00 ч.

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

Сряда, 18 септември, 14:00 ч.

44 À • Мианмар, по-специално положението на общността рохингия

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

Понеделник, 16 септември, 20:00 ч.

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

Сряда, 18 септември, 13:00 ч.

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

Сряда, 18 септември, 14:00 ч.

45 À • Иран, по-специално положението на защитниците на правата на жените и лишените от свобода
лица с двойно гражданство от ЕС

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

Понеделник, 16 септември, 20:00 ч.

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

Сряда, 18 септември, 13:00 ч.

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

Сряда, 18 септември, 14:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване във вторник Петък, 13 септември, 12:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в сряда Понеделник, 16 септември, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 17 септември, 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 144 от Правилника за дейността)

Сряда, 18 септември, 19:00 ч.


	Понеделник, 16 септември 2019 г.
	17:00 - 21:00     

	Вторник, 17 септември 2019 г.
	09:00 - 11:50     
	12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ
	15:00 - 21:00     

	Сряда, 18 септември 2019 г.
	09:00 - 11:50     КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ
	12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
	15:00 - 21:00     

	Четвъртък, 19 септември 2019 г.
	09:00 - 11:50     
	Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)

	12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
	15:00 - 16:00     

	Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)
	Понеделник, 16 септември 2019 г.
	17:00 - 21:00

	Вторник, 17 септември 2019 г.
	09:00 - 11:50
	15:00 - 21:00

	Сряда, 18 септември 2019 г.
	09:00 - 11:50
	15:00 - 21:00

	Четвъртък, 19 септември 2019 г.
	09:00 - 11:50
	15:00 - 16:00


	Срокове
	Понеделник, 16 септември 2019 г.
	Вторник, 17 септември 2019 г.
	Сряда, 18 септември 2019 г.
	Четвъртък, 19 септември 2019 г.
	Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване


	Съдържание
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


