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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



Сряда, 6 юли 2016 г.

 

 

09:00 - 12:20     

 

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

1 1Сряда, 6 юли 2016 г.

585.204/OJ 585.204/OJ

09:00 - 12:20 Разисквания

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

15:00 - 23:00 Разисквания

51 • Програма за дейността на словашкото председателство

Изявления на Съвета и на Комисията

[2016/2710(RSP)]

71 À • Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г.

Изявление на Комисията

[2016/2773(RSP)]

74 ««« - Участие на Азербайджан в програми на Съюза

Препоръка: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на протокол към Споразумението за
партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една
страна, и Република Азербайджан, от друга страна, относно Рамково споразумение между
Европейския съюз и Република Азербайджан за общите принципи за участието на Република
Азербайджан в програми на Съюза

[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]

Комисия по външни работи

58 - Проект на коригиращ бюджет № 2/2016 г.: Излишък от финансовата 2015 година

Доклад: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект за коригиращ бюджет № 2/2016 на
Европейския съюз за финансовата 2016 година: Вписване на излишъка от финансовата 2015 година

[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]

Комисия по бюджети

55 À«««II - Високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза

Препоръка за второ четене: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

77 À«««I - Етикетиране на енергийната ефективност

Доклад: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

21 À«««I - Европейска гранична и брегова охрана

Доклад: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
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20 À«««I - Европейска агенция по морска безопасност

Доклад: Michael Cramer (A8-0215/2016)

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

22 À«««I - Агенция на Общността за контрол на рибарството

Доклад: Alain Cadec (A8-0068/2016)

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Комисия по рибно стопанство

62 «««I - Секретариат на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Доклад: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Комисия по бюджетен контрол

26 À - Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 - 2020 г.: препоръки от
страна на Парламента преди предложението на Комисията

Доклад: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

[2015/2353(INI)]

Комисия по бюджети

56 À - Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)

Доклад: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

[2016/2038(INI)]

Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или
въздействие (TAXE 2)

47 À - Взаимодействие между структурните фондове и „Хоризонт 2020“

Предложения за резолюции

RC B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016,
B8-0861/2016

[2016/2695(RSP)]

71 À - Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г.

Предложения за резолюции

RC B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016,
B8-0895/2016, B8-0896/2016

[2016/2773(RSP)]

72 À - Решението на Япония да възобнови китолова през сезона 2015-2016 г.

Предложения за резолюции

RC B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016

[2016/2600(RSP)]

(Разискване: 08/06/2016)

81 À - Възражение съгласно член 105, параграф 4: Гаранция от ЕС за Европейската инвестиционна
банка за загуби що се отнася до Беларус

B8-0869/2016, B8-0870/2016

[2016/2669(DEA)]
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92 À - Възражение съгласно член 105, параграф 4: Минимални изисквания за собствени средства и
приемливи пасиви

B8-0868/2016

[2016/2743(DEA)]

93 • Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на ЕС

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

[2016/2813(RSP)]

97 • Нови инициативи, свързани с близкоизточния мирен процес

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

[2016/2818(RSP)]

85 • Нова стратегия на ЕС относно Китай

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

[2016/2803(RSP)]

80 • Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2015
г.

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

[2016/2796(RSP)]

65 À • Седемдесет и първа сесия на Общото събрание на ООН

Доклад: Андрей Ковачев (A8-0146/2016)

Доклад с предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно
Седемдесет и първата сесия на Общото събрание на ООН

[2016/2020(INI)]

Комисия по външни работи

88 • Защита на лицата, подаващи сигнали за нередности

Изявления на Съвета и на Комисията

[2016/2806(RSP)]

86 • Преразглеждане на стандартизирания подход към кредитния риск от
Базелския комитет

Изявление на Комисията

[2016/2804(RSP)]

82 À • Възражение съгласно член 106: Разрешени здравни претенции за храни

[2016/2708(RPS)]
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