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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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17:00 - 24:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

39 À • Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването
на данъци

Доклад: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на
данъци

[2018/2121(INI)]

Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и
избягването на данъци

117 À • Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в
ЕС, по-специално в Малта и Словакия

Въпрос с искане за устен отговор

Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Комисия
Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в
Малта и Словакия

[2018/2965(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

140 À«««I • Преустановяване на сезонните промени на часовото време

Доклад: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на
Съвета за преустановяване на сезонните промени на часовото време и за отмяна на
Директива 2000/84/ЕО

[2018/0332(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

42 À«««I • Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия

Доклад: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на
Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия
(преработен текст)

[2016/0380(COD)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
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14 À«««I • Вътрешния пазар на електроенергия

Доклад: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)

[2016/0379(COD)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

26 À«««I • Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на
енергия

Доклад: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество
между регулаторите на енергия (преработен)

[2016/0378(COD)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

43 À«««I • Готовност за посрещане на риска в електроенергийния сектор

Доклад: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за
отмяна на Директива 2005/89/ЕО

[2016/0377(COD)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

107 «««I • Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите

Доклад: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на
Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на
потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО

[2018/0089(COD)]

Комисия по правни въпроси

169 À • Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“

Изявление на Комисията

[2019/2670(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

133 À«««I • Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други
съществени параметри

Доклад: Michał Boni (A8-0086/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други
съществени параметри и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1222/2009

[2018/0148(COD)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

2 • Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
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