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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

642.179/OJ 642.179/OJ

Понеделник, 21 октомври 2019 г. 1

17:00 - 23:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Последици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“ - Изявление на Комисията 1

Опасността от насилнически екстремизъм на крайната десница (в контекста на последните събития в
Хале, Германия) - Изявление на Комисията 1

Криминализиране на сексуалното образование в Полша - Изявление на Комисията 1

Бурите в Европа – по-специално проливните дъждове в Испания и ураганът на Азорските острови
(Португалия) - Изявление на Комисията 1

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността) 1

Вторник, 22 октомври 2019 г. 2

09:00 - 12:20 2

Заключения от заседанието на Европейския съвет от 17 и 18 октомври - Изявления на Европейския
съвет и на Комисията 2

Оценка на Комисията „Юнкер“ - Декларация на председателя на Комисията 2

12:30 - 14:30 ГЛАСУВАНЕ 2

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.)  - Доклад: Vilija Blinkevičiūtė
(A9-0015/2019) 2

Разрешения за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и
риболовни операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза  - Доклад:
Chris Davies (A9-0014/2019) 2

Изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2020 г във връзка с оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза  - Препоръка: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019) 2

Срокове на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502   - Доклад: Karima Delli 3

15:00 - 21:00 3

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба
за подкрепа в областта на убежището (EASO)  - Доклад: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019) 3

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: общ бюджет на ЕС –
Европейски съвет и Съвет  - Доклад: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019) 3

Напредък на хоризонталната директива срещу дискриминацията - Изявления на Съвета и на
Комисията 3

Положението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои
предприятия и клонове - публично докладване по държави - Изявление на Съвета 3

Сряда, 23 октомври 2019 г. 4

09:00 - 11:50 4

Турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност 4

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

Проект на общ бюджет на Европейския съюз за 2020 г. - всички раздели 4

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба
за подкрепа в областта на убежището (EASO)  - Доклад: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019) 4



Съдържание

642.179/OJ 642.179/OJ

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: общ бюджет на ЕС –
Европейски съвет и Съвет  - Доклад: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019) 4

Възражение по член 112 от Правилника за дейността: Оценка на въздействието на продуктите за
растителна защита върху медоносните пчели - Предложение за резолюция 4

15:00 - 23:00 4

Извънредно положение във връзка с климата и околната среда - Разискване по актуален въпрос (член
162 от Правилника за дейността) 4

Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2018 г. 4

Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море - Въпроси с искане за устен отговор
(O-000024/2019 - B9-0052/2019)  (O-000025/2019 - B9-0053/2019) 5

Започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с Албания - Изявления на
Съвета и на Комисията 5

Положението в Ирак, по-специално бурното потушаване на протестите на младите хора и студентите
- Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност 5

Политическа декларация на ООН на високо равнище относно всеобщото здравно осигуряване -
Изявления на Съвета и на Комисията 5

Четвъртък, 24 октомври 2019 г. 6

10:00 - 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 на ЛГБТИ лица в Уганда 6

Египет 6

Предложения нов наказателен кодекс на Индонезия 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

Финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме
вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение  - Доклад: Younous
Omarjee (A9-0020/2019) 6

Възражение съгласно член 112: даване на частично разрешение за използването на хромен триоксид
(Cromomed S.A. и други) - Предложение за резолюция 6

Последици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“ - Предложения за резолюции 7

Положението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои
предприятия и клонове - публично докладване по държави - Предложения за резолюции 7

Турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея - Предложения за резолюции 7

Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море - Предложения за резолюции 7

Започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с Албания - Предложения за
резолюции 7

15:00 - 16:00 7

Назначаване на изпълнителния директор на ЕБО г-н Фаркас за изпълнителен директор на
Асоциацията за финансови пазари в Европа (AFME) - Въпрос с искане за устен отговор
(O-000031/2019 - B9-0054/2019) 7

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

Срокове 11



Понеделник, 21 октомври 2019 г.

 

 

17:00 - 23:00     
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17:00 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

33 À • Последици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“

Изявление на Комисията

[2019/2854(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

41 • Опасността от насилнически екстремизъм на крайната десница (в контекста
на последните събития в Хале, Германия)

Изявление на Комисията

[2019/2885(RSP)]

48 À • Криминализиране на сексуалното образование в Полша

Изявление на Комисията

[2019/2891(RSP)]

Гласуването ще се проведе през първата месечна сесия през ноември

47 • Бурите в Европа – по-специално проливните дъждове в Испания и ураганът на
Азорските острови (Португалия)

Изявление на Комисията

[2019/2892(RSP)]

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



Вторник, 22 октомври 2019 г.

 

 

09:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     ГЛАСУВАНЕ
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09:00 - 12:20 Разисквания

12:30 - 14:30 ГЛАСУВАНЕ

15:00 - 21:00 Разисквания

15 • Заключения от заседанието на Европейския съвет от 17 и 18 октомври

Изявления на Европейския съвет и на Комисията

[2019/2721(RSP)]

27 • Оценка на Комисията „Юнкер“

Декларация на председателя на Комисията

[2019/2831(RSP)]

Последвано от серия изказвания на оратори от политическите групи

24 «««I - Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.)

Доклад: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
(2014 – 2020 г.)

[2019/0180(COD)]

Комисия по заетост и социални въпроси

21 «««I - Разрешения за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и
риболовни операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза

Доклад: Chris Davies (A9-0014/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов на кораби на Съюза във водите
на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство
във водите на Съюза

[2019/0187(COD)]

Комисия по рибно стопанство

22 ««« - Изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2020 г във връзка с оттеглянето
на Обединеното кралство от Съюза

Препоръка: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Препоръка относно проекта на регламент на Съвета относно мерките за изпълнението и
финансирането на общия бюджет на Съюза през 2020 г., свързани с оттеглянето на Обединеното
кралство от Съюза

[2019/0186(APP)]

Комисия по бюджети



 

15:00 - 21:00     
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25 À«««I - Срокове на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502

Доклад: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

 (подлежи на приемане)

10 • Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017
г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

Доклад: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на
бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за
финансовата 2017 година

[2018/2208(DEC)]

Комисия по бюджетен контрол

11 • Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017
г.: общ бюджет на ЕС –  Европейски съвет и Съвет

Доклад: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на
общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II –
Европейски съвет и Съвет

[2018/2168(DEC)]

Комисия по бюджетен контрол

35 • Напредък на хоризонталната директива срещу дискриминацията

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2877(RSP)]

36 À • Положението с оповестяването на информация за корпоративния данък от
страна на някои предприятия и клонове - публично докладване по държави

Изявление на Съвета

[2019/2882(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък



Сряда, 23 октомври 2019 г.

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

 

15:00 - 23:00     
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09:00 - 11:50 Разисквания

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

15:00 - 23:00 Разисквания

40 À • Турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея

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

[2019/2886(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

28 À • Проект на общ бюджет на Европейския съюз за 2020 г. - всички раздели

10 - Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска
служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

Доклад: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

[2018/2208(DEC)]

Комисия по бюджетен контрол

11 - Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: общ бюджет
на ЕС –  Европейски съвет и Съвет

Доклад: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

[2018/2168(DEC)]

Комисия по бюджетен контрол

29 À - Възражение по член 112 от Правилника за дейността: Оценка на въздействието на продуктите
за растителна защита върху медоносните пчели

Предложение за резолюция

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]

44 • Извънредно положение във връзка с климата и околната среда

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

[2019/2887(RSP)]

20 • Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2018 г.

[2019/2802(RSP)]

В присъствието на Клаус-Хайнер Лене, председател на Европейската сметна
палата
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32 À • Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море

Въпроси с искане за устен отговор

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Съвет
Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Комисия
Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море

[2019/2755(RSP)]

43 À • Започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с
Албания

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2883(RSP)]

42 • Положението в Ирак, по-специално бурното потушаване на протестите на
младите хора и студентите

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

[2019/2884(RSP)]

31 • Политическа декларация на ООН на високо равнище относно всеобщото
здравно осигуряване

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2861(RSP)]



Четвъртък, 24 октомври 2019 г.

 

 

10:00 - 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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10:00 - 11:50 Разисквания

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

15:00 - 16:00 Разисквания

37 À • Положението на ЛГБТИ лица в Уганда

RC B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019,
B9-0142/2019

[2019/2879(RSP)]

38 À • Египет

B9-0136/2019, RC B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019,
B9-0143/2019, B9-0144/2019

[2019/2880(RSP)]

39 À • Предложения нов наказателен кодекс на Индонезия

RC B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019,
B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019

[2019/2881(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)

23 6 «««I - Финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово
бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение

Доклад: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с оглед на предоставяне на финансово подпомагане на
държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза без споразумение

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Комисия по регионално развитие

34 À - Възражение съгласно член 112: даване на частично разрешение за използването на хромен
триоксид  (Cromomed S.A. и други)

Предложение за резолюция

B9-0151/2019

[2019/2844(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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33 À - Последици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“

Предложения за резолюции

RC B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019,
B9-0124/2019

[2019/2854(RSP)]

36 À - Положението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои
предприятия и клонове - публично докладване по държави

Предложения за резолюции

B9-0117/2019

[2019/2882(RSP)]

40 À - Турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея

Предложения за резолюции

RC B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019,
B9-0129/2019, B9-0133/2019

[2019/2886(RSP)]

32 À - Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море

Предложения за резолюции

B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

[2019/2755(RSP)]

43 À - Започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с Албания

Предложения за резолюции

B9-0155/2019, RC B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019,
B9-0160/2019, B9-0161/2019

[2019/2883(RSP)]

45 • Назначаване на изпълнителния директор на ЕБО г-н Фаркас за изпълнителен
директор на Асоциацията за финансови пазари в Европа (AFME)

Въпрос с искане за устен отговор

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
Комисия
Назначаване на изпълнителния директор на ЕБО г-н Фаркас за изпълнителен директор на
Асоциацията за финансови пазари в Европа (AFME)

[2019/2888(RSP)]
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Срокове
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Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

 
 

Понеделник, 21 октомври 2019 г.

 

17:00 - 23:00

 

 

Вторник, 22 октомври 2019 г.

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 21:00

 

 

Сряда, 23 октомври 2019 г.

 

09:00 - 11:50
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642.179/OJ 642.179/OJ

Комисия (включително отговорите) :40'

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

Членове на ЕП :165'

PPE : 38', S&D : 32' 30, Renew : 23' 30, Verts/ALE : 16' 30, ID : 16' 30, ECR : 14' 30, GUE/NGL : 10', NI :
13' 30

Председател на Европейския съвет (включително отговорите) :15'

Председател на Комисията (включително отговорите) :45'

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

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) :30'

Комисия (включително отговорите) :20'

Докладчици (4 x 6') :24'

Докладчици по становище (17 x 1') :17'

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

Членове на ЕП :149' 30

PPE : 34' 30, S&D : 29', Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15', ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

Заместник-председател на Комисията/върховен представител
(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'



15:00 - 23:00

 

 

Четвъртък, 24 октомври 2019 г.

 

10:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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642.179/OJ 642.179/OJ

Председател на Сметната палата (включително отговорите) :10'

Автор (комисия) :5'

Оратор в разискване по актуални въпроси :4'

Съвет (включително отговорите) :30'

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

:10'

Комисия (включително отговорите) :35'

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

Членове на ЕП :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

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 :45'

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

Комисия (включително отговорите) :5'

Автор (политическа група) :2'

„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, 21 октомври 2019 г.

 

 

Вторник, 22 октомври 2019 г.

 

 

Сряда, 23 октомври 2019 г.
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33 À • Последици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“ - Изявление на Комисията

- Предложения за резолюции Понеделник, 21 октомври, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 22 октомври, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 22 октомври, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 23 октомври, 16:00 ч.

48 À • Криминализиране на сексуалното образование в Полша - Изявление на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 6 ноември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 11 ноември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 11 ноември, 14:00 ч.

25 À • Срокове на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502   - Доклад: Karima
Delli

- Изменения; отхвърляне Сряда, 16 октомври, 13:00 ч.

36 À • Положението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои
предприятия и клонове - публично докладване по държави - Изявление на Съвета

- Предложения за резолюции Понеделник, 21 октомври, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 22 октомври, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 22 октомври, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 23 октомври, 16:00 ч.

40 À • Турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея - Изявление на
заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Понеделник, 21 октомври, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 22 октомври, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 22 октомври, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 23 октомври, 16:00 ч.



 

Четвъртък, 24 октомври 2019 г.
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28 À • Проект на общ бюджет на Европейския съюз за 2020 г. - всички раздели

- Проектоизменения към общия бюджет - комисии, най-малко 40
членове

Четвъртък, 5 септември, 12:00 ч.

- Проектоизменения към общия бюджет - политически групи Четвъртък, 12 септември, 12:00 ч.

- Повторно внасяне на измененията, отхвърлени от комисиите Сряда, 16 октомври, 12:00 ч.

- Искания за ''отделно гласуване'', ''гласуване по отделно'' и
''поименно гласуване'' на изменения на проектобюджета

Понеделник, 21 октомври, 12:00 ч.

29 À • Възражение по член 112 от Правилника за дейността: Оценка на въздействието на продуктите за
растителна защита върху медоносните пчели - Предложение за резолюция

- Изменения към предложението за резолюция Вторник, 22 октомври, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 23 октомври, 16:00 ч.

32 À • Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море - Въпроси с искане за устен отговор
(O-000024/2019 - B9-0052/2019)  (O-000025/2019 - B9-0053/2019)

- Предложения за резолюции Понеделник, 21 октомври, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 22 октомври, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 22 октомври, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 23 октомври, 16:00 ч.

43 À • Започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с Албания - Изявления на
Съвета и на Комисията

- Предложения за резолюции Вторник, 22 октомври, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Сряда, 23 октомври, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 23 октомври, 14:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 23 октомври, 19:00 ч.

37 À • Положението на ЛГБТИ лица в Уганда

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

Понеделник, 21 октомври, 20:00 ч.

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

Сряда, 23 октомври, 13:00 ч.

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

Сряда, 23 октомври, 14:00 ч.

38 À • Египет

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

Понеделник, 21 октомври, 20:00 ч.

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

Сряда, 23 октомври, 13:00 ч.

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

Сряда, 23 октомври, 14:00 ч.

39 À • Предложения нов наказателен кодекс на Индонезия

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

Понеделник, 21 октомври, 20:00 ч.

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

Сряда, 23 октомври, 13:00 ч.

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

Сряда, 23 октомври, 14:00 ч.
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23 6 • Финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме
вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение  - Доклад: Younous
Omarjee (A9-0020/2019)

- (евентуално) Изменения; отхвърляне Вторник, 22 октомври, 13:00 ч.

- (евентуално) Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 23 октомври, 16:00 ч.

34 À • Възражение съгласно член 112: даване на частично разрешение за използването на хромен
триоксид  (Cromomed S.A. и други) - Предложение за резолюция

- Изменения към предложението за резолюция Вторник, 22 октомври, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 23 октомври, 16:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване във вторник Петък, 18 октомври, 12:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в сряда Понеделник, 21 октомври, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 22 октомври, 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, 23 октомври, 19:00 ч.
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