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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 по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и

принципа на правовата държава (член 135 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 - 17:00 Разисквания

37 À • Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-
специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на
хората с увреждания

Доклад: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Доклад относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с
увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за
правата на хората с увреждания

[2015/2258(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси

89 À • Положението на лицата, страдащи от албинизъм, в Африка, и по-
специално в Малави

RC B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016,
B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016

[2016/2807(RSP)]

90 À • Бахрейн

RC B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016,
B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016

[2016/2808(RSP)]

91 À • Мианмар, и по-специално положението на общността „рохинджа“

RC B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016,
B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016

[2016/2809(RSP)]

48 • Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата
на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за
дейността)

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

Доклад: Андрей Ковачев (A8-0146/2016)

[2016/2020(INI)]

Комисия по външни работи



 

15:00 - 17:00     
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37 À - Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално
окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания

Доклад: Helga Stevens (A8-0203/2016)

[2015/2258(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси

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

B8-0842/2016

[2016/2708(RPS)]

67 • Нетарифни бариери за износителите на храни в рамките на вътрешния пазар
на ЕС

Въпрос с искане за устен отговор

Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Комисия
Наличието на нетарифни бариери за износителите на храни в рамките на вътрешния пазар на ЕС

[2016/2681(RSP)]

76 • Предаване на лични данни на Китай

Изявление на Комисията

[2016/2762(RSP)]

94 • Прилагане на закона за минималната работна заплата в транспортния сектор

Изявление на Комисията

[2016/2815(RSP)]
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