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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 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

15:00 - 16:00 Разисквания

86 À«««I • Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.)

Доклад: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) и за отмяна на
Регламент (ЕС) № 1295/2013

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Комисия по култура и образование

85 À«««I • „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението,
младежта и спорта

Доклад: Milan Zver (A8-0111/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието,
обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Комисия по култура и образование

94 À«««I • Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие

Доклад: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

132 À«««I - Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават
външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това
изискване (Косово)

Доклад: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

(Гласуване: 13/09/2018)

144 «««I - Качество на водите, предназначени за консумация от човека

Доклад: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

(Разискване: 22/10/2018, гласуване: 23/10/2018)
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96 À«««I - Повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и
опрощаване на задължения

Доклад: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Комисия по правни въпроси

25 À«««I - Упражняване на авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн
предавания и за препредаването на телевизионни и радиопрограми

Доклад: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Комисия по правни въпроси

86 À«««I - Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.)

Доклад: Silvia Costa (A8-0156/2019)

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Комисия по култура и образование

85 À«««I - „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

Доклад: Milan Zver (A8-0111/2019)

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Комисия по култура и образование

94 À«««I - Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие

Доклад: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

105 À - Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І –
Европейски парламент

Доклад: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

[2019/2003(BUD)]

Комисия по бюджети

151 À - Извънредна ситуация във Венесуела

Предложения за резолюции

RC B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019

[2019/2628(RSP)]

(Разискване: 12/03/2019)

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

Предложения за резолюции

B8-0230/2019

[2018/2965(RSP)]

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

Предложения за резолюции

B8-0222/2019, RC B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019

[2019/2670(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
 

Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б

от Правилника за дейността)
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20 À - Решение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира

Доклад: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

[2018/2237(INI)]

Комисия по външни работи

171 • G-000001/2019

(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
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