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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
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09:00 - 11:50 Разисквания

12:00 - 12:30 Връчване на наградата „Сахаров“

12:30 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

15:00 - 23:00 Разисквания

76 • Пакет на Комисията за работни места, растеж и инвестиции

Декларация на председателя на Комисията

[2014/2975(RSP)]

В присъствието на представители на Съвета и на председателя на ЕИБ
Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група

11 À • Конференция на ООН по изменението на климата (2014 г.) - COP 20 в Лима,
Перу (1-12 декември 2014 г.)

Изявления на Съвета и на Комисията

[2014/2777(RSP)]

49 • Награда "Сахаров" за 2014 г.

Връчване на наградата "Сахаров" за 2014 г. на д-р Денис МУКВЕГЕ в знак на
признание за неговите непрекъснати усилия за възстановяване на физическото и
психическото състояние на хиляди жени и момичета, станали жертва на
сексуално насилие от страна на бунтовническите сили в Демократична република
Конго

18 « - Събиране на статистическа информация от Европейската централна банка

Доклад: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

19 À« - Правомощията на Европейската централна банка да налага санкции

Доклад: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

11 À - Конференция на ООН по изменението на климата (2014 г.) - COP 20 в Лима, Перу (1-12
декември 2014 г.)

Предложения за резолюции

B8-0251/2014

[2014/2777(RSP)]



15:00 - 23:00     
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64 À • Признаване на Палестина за държава

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

[2014/2964(RSP)]

Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия

44 À • Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето

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

[2014/2919(RSP)]

72 • Резултати от срещата на Г-20

Изявления на Съвета и на Комисията

[2014/2968(RSP)]

73 À • Единен цифров пазар

Изявление на Комисията

[2014/2973(RSP)]

75 À • Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците
и промишлеността

Изявление на Комисията

[2014/2976(RSP)]

Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия
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