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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

645.169/OJ 645.169/OJ

Понеделник, 25 ноември 2019 г. 1

17:00 - 23:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Общо разискване - Изменение на климата 1

Критично състояние на климата и околната среда - Изявления на Съвета и на Комисията 1

Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25) - Въпроси с искане за
устен отговор (O-000029/2019 - B9-0055/2019)  (O-000030/2019 - B9-0056/2019) 1

Присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано
на пола - Изявления на Съвета и на Комисията 1

Споразумение между ЕС и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни
птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна
- Препоръка: Enikő Győri (A9-0024/2019) 1

30-а годишнина от Нежната революция: значението на борбата за свобода и демокрация в Централна
и Източна Европа за историческото обединение на Европа - Изявление на Комисията 2

Неотдавнашни действие от страна на Руската федерация срещу литовски съдии, прокурори и
следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс -
Изявления на Съвета и на Комисията 2

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността) 2

Вторник, 26 ноември 2019 г. 3

09:00 - 11:50 3

Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 12 и 13 декември 2019 г. - Изявления на Съвета и
на Комисията 3

12:00 - 12:30 Тържествено заседание 3

Обръщение на Олег Сенцов, носител на наградата „Сахаров“ за 2018 г. 3

12:30 - 14:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 3

Споразумение между ЕС и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни
птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна
- Препоръка: Enikő Győri (A9-0024/2019) 3

Изменение на правилата за ДДС и облагането с акциз по отношение на отбранителните дейности в
рамките на Съюза  - Доклад: Paul Tang (A9-0034/2019) 3

Назначаване на член на Сметната палата -  Жоел Елвингер  - Доклад: Olivier Chastel (A9-0030/2019) 3

Назначаване на член на Сметната палата - Франсоа-Роже Казала   - Доклад: Isabel García Muñoz
(A9-0031/2019) 3

Назначаване на член на Сметната палата - Алекс Бренинкмейер  - Доклад: Tomáš Zdechovský
(A9-0028/2019) 4

Назначаване на член на Сметната палата - Николаос Милионис  - Доклад: Sándor Rónai
(A9-0027/2019) 4

Назначаване на член на Сметната палата - Клаус-Хайнер Лене   - Доклад: Tomáš Zdechovský
(A9-0029/2019) 4

Правата на детето в контекста на 30-ата годишнина на Конвенцията за правата на детето -
Предложения за резолюции 4

15:00 - 23:00 4

Бюджетна процедура за 2020 г.: общ проект  - Доклад: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
(A9-0035/2019) 4

Отговорът на ЕС на екстремните метеорологични явления и тяхното влияние: как да предпазим
европейските градски зони и тяхното културно наследство - Изявление на Комисията 4

Публична дискриминация и слово на омразата по отношение на ЛГБТИ, включително зони без
ЛГБТИ - Изявление на Комисията 4



Съдържание

645.169/OJ 645.169/OJ

Мерки по отношение на въздействието на решението на СТО по спора във връзка с „Airbus“ върху
европейското селско стопанство - Изявление на Комисията 5

Кризата с Апелативния орган на СТО - Изявление на Комисията 5

Сряда, 27 ноември 2019 г. 6

09:00 - 11:30 6

Представяне, от страна на избрания председател на Комисията, на колегиума на членовете на
Комисията и на неговата програма 6

12:00 - 13:00 ГЛАСУВАНЕ 6

Избиране на Комисията 6

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на
Гърция  - Доклад: Eva Kaili (A9-0040/2019) 6

Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни
бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и
заплахите за сигурността

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на
средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за
справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за
сигурността  - Доклад: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019) 6

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови
плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г.  - Доклад: Monika Hohlmeier
(A9-0036/2019) 6

Бюджетна процедура за 2020 г.: общ проект  - Доклад: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
(A9-0035/2019) 7

13:00 - 13:30 7

(Връчване на наградата „LUX“) 7

15:00 - 23:00 7

Намеса на други държави в нашите демокрации и нашите избори - Разискване по актуален въпрос
(член 162 от Правилника за дейността) 7

Развитие във връзка с източното съседство - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност 7

Положението в Израел и Палестина, включително заселническите селища - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност 7

Положението в широкия регион на Близкия изток, включително кризата в Иран, Ирак и Ливан -
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите
на външните работи и политиката на сигурност 7

Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и АКТБ - Въпроси с искане
за устен отговор (O-000035/2019 - B9-0057/2019)  (O-000036/2019 - B9-0058/2019) 7

Четвъртък, 28 ноември 2019 г. 8

09:00 - 11:20 8

Закрила на защитници на горите и околната среда в ЕС - Изявление на Комисията 8

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава (член 144 от Правилника за дейността) 8

Положението със свободите в Алжир 8

Куба, случаят на Хосе Даниел Ферер 8

Хаити 8



Съдържание

645.169/OJ 645.169/OJ

11:30 - 13:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 8

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) 8

Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на
висококачествено говеждо месо  - Препоръка: Bernd Lange (A9-0038/2019) 8

Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на
висококачествено говеждо месо (резолюция)  - Доклад: Bernd Lange (A9-0037/2019) 9

Положението в Боливия - Предложения за резолюции 9

Критично състояние на климата и околната среда - Предложения за резолюции 9

Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25) - Предложения за резолюции 9

Присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано
на пола - Предложения за резолюции 9

Неотдавнашни действие от страна на Руската федерация срещу литовски съдии, прокурори и
следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс -
Предложения за резолюции 9

Мерки по отношение на въздействието на решението на СТО по спора във връзка с „Airbus“ върху
европейското селско стопанство - Предложения за резолюции 9

Кризата с Апелативния орган на СТО - Предложения за резолюции 10

Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и АКТБ - Предложения за
резолюции 10

15:00 - 16:00 10

Телефонни номера за услуги 0800 - Въпрос с искане за устен отговор (O-000037/2019 - B9-0059/2019) 10

Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 12

Срокове 14



Понеделник, 25 ноември 2019 г.

 

 

17:00 - 23:00     

 
Общо разискване - Изменение на климата

 
Край на общите разисквания

1 1Понеделник, 25 ноември 2019 г.
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17:00 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

51 À • Критично състояние на климата и околната среда

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2930(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

10 À • Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25)

Въпроси с искане за устен отговор

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000029/2019 - B9-0055/2019)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Съвет
Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. в Мадрид, Испания (COP 25)

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000030/2019 - B9-0056/2019)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия
Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. в Мадрид, Испания (COP 25)

[2019/2712(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

18 À • Присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с
насилието, основано на пола

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2855(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

17 ««« • Споразумение между ЕС и Украйна за изменение на търговските преференции
за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в
Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна

Препоръка: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза,
на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и
Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и
продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави
членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Комисия по международна търговия
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50 • 30-а годишнина от Нежната революция: значението на борбата за свобода и
демокрация в Централна и Източна Европа за историческото обединение на
Европа

Изявление на Комисията

[2019/2931(RSP)]

58 À • Неотдавнашни действие от страна на Руската федерация срещу литовски
съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните
събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2938(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

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



Вторник, 26 ноември 2019 г.

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Тържествено заседание

 

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

3 3Вторник, 26 ноември 2019 г.

645.169/OJ 645.169/OJ

09:00 - 11:50 Разисквания

12:00 - 12:30 Тържествено заседание

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

15:00 - 23:00 Разисквания

11 • Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 12 и 13 декември 2019 г.

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2722(RSP)]

26 • Обръщение на Олег Сенцов, носител на наградата „Сахаров“ за 2018 г.

17 ««« - Споразумение между ЕС и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от
домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране
между ЕС и Украйна

Препоръка: Enikő Győri (A9-0024/2019)

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Комисия по международна търговия

44 « - Изменение на правилата за ДДС и облагането с акциз по отношение на отбранителните
дейности в рамките на Съюза

Доклад: Paul Tang (A9-0034/2019)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО
относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно
общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

28 - Назначаване на член на Сметната палата -  Жоел Елвингер

Доклад: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Доклад относно назначаването на Жоел Елвингер за член на Сметната палата

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Комисия по бюджетен контрол

29 - Назначаване на член на Сметната палата - Франсоа-Роже Казала

Доклад: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Доклад относно назначаването на Франсоа-Роже Казала за член на Сметната палата

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Комисия по бюджетен контрол



 

15:00 - 23:00     
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30 - Назначаване на член на Сметната палата - Алекс Бренинкмейер

Доклад: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Доклад относно назначаването на Алекс Бренинкмейер за член на Сметната палата

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Комисия по бюджетен контрол

31 - Назначаване на член на Сметната палата - Николаос Милионис

Доклад: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Доклад относно назначаването на Николаос Милионис за член на Сметната палата

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Комисия по бюджетен контрол

32 - Назначаване на член на Сметната палата - Клаус-Хайнер Лене

Доклад: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Доклад относно назначаването на Клаус-Хайнер Лене за член на Сметната палата

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Комисия по бюджетен контрол

35 À - Правата на детето в контекста на 30-ата годишнина на Конвенцията за правата на детето

Предложения за резолюции

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Разискване: 13/11/2019)

20 • Бюджетна процедура за 2020 г.: общ проект

Доклад: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Доклад относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата
2020 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната
процедура

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет за бюджета

49 • Отговорът на ЕС на екстремните метеорологични явления и тяхното влияние:
как да предпазим европейските градски зони и тяхното културно наследство

Изявление на Комисията

[2019/2932(RSP)]

48 À • Публична дискриминация и слово на омразата по отношение на ЛГБТИ,
включително зони без ЛГБТИ

Изявление на Комисията

[2019/2933(RSP)]

Гласуването ще се състои през декември
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33 À • Мерки по отношение на въздействието на решението на СТО по спора във
връзка с „Airbus“ върху европейското селско стопанство

Изявление на Комисията

[2019/2895(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

42 À • Кризата с Апелативния орган на СТО

Изявление на Комисията

[2019/2918(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък



Сряда, 27 ноември 2019 г.

 

 

09:00 - 11:30     

 

12:00 - 13:00     ГЛАСУВАНЕ
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09:00 - 11:30 Разисквания

12:00 - 13:00 ГЛАСУВАНЕ

13:00 - 13:30 (Връчване на наградата „LUX“)

15:00 - 23:00 Разисквания

23 • Представяне, от страна на избрания председател на Комисията, на колегиума
на членовете на Комисията и на неговата програма

[2019/2801(RSP)]

24 - Избиране на Комисията

[2019/2109(INS)]

Предшествано от серия от изказвания на ръководителите на политическите групи в обратен ред

40 - Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ
на Гърция

Доклад: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за
мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на
помощ на Гърция

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Комисия по бюджети

56 - Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на
незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията,
притоците на бежанци и заплахите за сигурността

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на
средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки
за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите
за сигурността

Доклад: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно
мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни
бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и
заплахите за сигурността

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Комисия по бюджети

27 - Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на
авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г.

Доклад: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно
мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на
авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г.

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Комисия по бюджети



 

13:00 - 13:30

 

15:00 - 23:00     
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20 - Бюджетна процедура за 2020 г.: общ проект

Доклад: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет за бюджета

61 • (Връчване на наградата „LUX“)

60 • Намеса на други държави в нашите демокрации и нашите избори

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

[2019/2941(RSP)]

47 • Развитие във връзка с източното съседство

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

[2019/2934(RSP)]

46 • Положението в Израел и Палестина, включително заселническите селища

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

[2019/2935(RSP)]

43 • Положението в широкия регион на Близкия изток, включително кризата в
Иран, Ирак и Ливан

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

[2019/2917(RSP)]

19 À • Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и
АКТБ

Въпроси с искане за устен отговор

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Комисия по развитие
Съвет
Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и групата на държавите
от АКТБ

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Комисия по развитие
Комисия
Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и групата на държавите
от АКТБ

[2019/2832(RSP)]



Четвъртък, 28 ноември 2019 г.

 

 

09:00 - 11:20     

 

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

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

 

11:30 - 13:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

8 8Четвъртък, 28 ноември 2019 г.

645.169/OJ 645.169/OJ

09:00 - 11:20 Разисквания

11:30 - 13:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

15:00 - 16:00 Разисквания

57 • Закрила на защитници на горите и околната среда в ЕС

Изявление на Комисията

[2019/2939(RSP)]

54 À • Положението със свободите в Алжир

RC B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019,
B9-0199/2019

[2019/2927(RSP)]

52 À • Куба, случаят на Хосе Даниел Ферер

RC B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019,
B9-0210/2019, B9-0213/2019

[2019/2929(RSP)]

53 À • Хаити

RC B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019,
B9-0222/2019, B9-0223/2019

[2019/2928(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)

38 ««« - Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на
висококачествено говеждо месо

Препоръка: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между
Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените
американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно
Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане
не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита,
прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз (2014 г.)

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]

Комисия по международна търговия
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39 À - Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на
висококачествено говеждо месо (резолюция)

Доклад: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на
Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз
за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за
висококачествено говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно
вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за
стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо
определени продукти от Европейския съюз (2014 г.)

[2019/0142M(NLE)]

Комисия по международна търговия

37 À - Положението в Боливия

Предложения за резолюции

RC B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019,
B9-0192/2019

[2019/2896(RSP)]

(Разискване: 13/11/2019)

51 À - Критично състояние на климата и околната среда

Предложения за резолюции

RC B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019,
B9-0218/2019, B9-0220/2019

[2019/2930(RSP)]

10 À - Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25)

Предложения за резолюции

B9-0174/2019

[2019/2712(RSP)]

18 À - Присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието,
основано на пола

Предложения за резолюции

B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

[2019/2855(RSP)]

58 À - Неотдавнашни действие от страна на Руската федерация срещу литовски съдии, прокурори и
следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във
Вилнюс

Предложения за резолюции

RC B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

[2019/2938(RSP)]

33 À - Мерки по отношение на въздействието на решението на СТО по спора във връзка с „Airbus“
върху европейското селско стопанство

Предложения за резолюции

RC B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019,
B9-0206/2019, B9-0208/2019

[2019/2895(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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42 À - Кризата с Апелативния орган на СТО

Предложения за резолюции

B9-0181/2019

[2019/2918(RSP)]

19 À - Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и АКТБ

Предложения за резолюции

B9-0175/2019

[2019/2832(RSP)]

55 • Телефонни номера за услуги 0800

Въпрос с искане за устен отговор

Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein,
Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Комисия
Правилата в областта на далекосъобщенията

[2019/2937(RSP)]



 

 
Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 

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

 
 

Понеделник, 25 ноември 2019 г.

 

17:00 - 23:00

 

 

Вторник, 26 ноември 2019 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00
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Съвет (включително отговорите) :30'

Комисия (включително отговорите) :45'

Докладчик :6'

Докладчик по становище :1'

Автор (комисия) :5'

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

Членове на ЕП :119' 30

PPE : 27', S&D : 23' 30, Renew : 17', Verts/ALE : 12', ID : 12', ECR : 10' 30, GUE/NGL : 7' 30, NI : 10'

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'

Съвет (включително отговорите) :5'

Комисия (включително отговорите) :45'

Председател на комисията по бюджети :6'

Докладчици по бюджета (2 x 3') :6'

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

Членове на ЕП :270'

PPE : 63' 30, S&D : 54', Renew : 38' 30, Verts/ALE : 27', ID : 26' 30, ECR : 23', GUE/NGL : 16', NI : 21' 30



Сряда, 27 ноември 2019 г.

 

09:00 - 11:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Четвъртък, 28 ноември 2019 г.

 

09:00 - 11:20

 

15:00 - 16:00
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Избраният председател на Комисията (включително отговорите) :30'

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

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

Оратор в разискване по актуални въпроси :4'

Съвет (включително отговорите) :10'

Комисия (включително отговорите) :10'

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

:30'

Автор (комисия) :5'

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

Членове на ЕП :284'

PPE : 67', S&D : 57', Renew : 40' 30, Verts/ALE : 28' 30, ID : 28', ECR : 24', GUE/NGL : 16' 30, NI : 22' 30

Комисия (включително отговорите) :25'

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

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 :30' 30

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



Срокове

 
 

Понеделник, 25 ноември 2019 г.

 

 

Вторник, 26 ноември 2019 г.
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51 À • Критично състояние на климата и околната среда - Изявления на Съвета и на Комисията

- Предложения за резолюции Понеделник, 25 ноември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 26 ноември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 26 ноември, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 27 ноември, 16:00 ч.

10 À • Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25) - Въпроси с искане за устен
отговор (O-000029/2019 - B9-0055/2019)  (O-000030/2019 - B9-0056/2019)

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

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Петък, 22 ноември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Петък, 22 ноември, 14:00 ч.

18 À • Присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието,
основано на пола - Изявления на Съвета и на Комисията

- Предложения за резолюции Понеделник, 25 ноември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 26 ноември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 26 ноември, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 27 ноември, 16:00 ч.

58 À • Неотдавнашни действие от страна на Руската федерация срещу литовски съдии, прокурори и
следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс -
Изявления на Съвета и на Комисията

- Предложения за резолюции Понеделник, 25 ноември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 26 ноември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 26 ноември, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 27 ноември, 16:00 ч.

35 À • Правата на детето в контекста на 30-ата годишнина на Конвенцията за правата на детето -
Предложения за резолюции

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

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Петък, 22 ноември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Петък, 22 ноември, 14:00 ч.

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

48 À • Публична дискриминация и слово на омразата по отношение на ЛГБТИ, включително зони без
ЛГБТИ - Изявление на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 11 декември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 16 декември, 19:00 ч.

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



 

Сряда, 27 ноември 2019 г.

 

 

Четвъртък, 28 ноември 2019 г.
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33 À • Мерки по отношение на въздействието на решението на СТО по спора във връзка с „Airbus“
върху европейското селско стопанство - Изявление на Комисията

- Предложения за резолюции Понеделник, 25 ноември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 26 ноември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 26 ноември, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 27 ноември, 16:00 ч.

42 À • Кризата с Апелативния орган на СТО - Изявление на Комисията

- Предложения за резолюции Понеделник, 25 ноември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 26 ноември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 26 ноември, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 27 ноември, 16:00 ч.

19 À • Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и АКТБ - Въпроси с
искане за устен отговор (O-000035/2019 - B9-0057/2019)  (O-000036/2019 - B9-0058/2019)

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

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 25 ноември, 19:00 ч.

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

54 À • Положението със свободите в Алжир

- Предложения за резолюции Понеделник, 25 ноември, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Сряда, 27 ноември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 27 ноември, 14:00 ч.

52 À • Куба, случаят на Хосе Даниел Ферер

- Предложения за резолюции Понеделник, 25 ноември, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Сряда, 27 ноември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 27 ноември, 14:00 ч.

53 À • Хаити

- Предложения за резолюции Понеделник, 25 ноември, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Сряда, 27 ноември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 27 ноември, 14:00 ч.

39 À • Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на
висококачествено говеждо месо (резолюция)  - Доклад: Bernd Lange (A9-0037/2019)

- Изменения Вторник, 26 ноември, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 27 ноември, 16:00 ч.



Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
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37 À • Положението в Боливия - Предложения за резолюции

- Предложения за резолюции Понеделник, 25 ноември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 26 ноември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 26 ноември, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 27 ноември, 16:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване във вторник Петък, 22 ноември, 12:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в сряда Понеделник, 25 ноември, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 26 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 144 от Правилника за дейността)

Сряда, 27 ноември, 19:00 ч.
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