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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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Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и

принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
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08:30 - 11:50 Разисквания

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

135 À • Всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители

Изявление на Комисията

[2019/2683(RSP)]

Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група

21 À«««I • Среда за европейско морско обслужване на едно гише

Доклад: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на среда за европейско морско обслужване на едно гише и за отмяна на
Директива 2010/65/ЕС

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

18 À«««I • Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за
устойчивостта

Доклад: Paul Tang (A8-0363/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за
устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

130 À • Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите
малцинства

RC B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019,
B8-0259/2019, B8-0260/2019

[2019/2690(RSP)]

131 À • Камерун

RC B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019,
B8-0253/2019, B8-0254/2019

[2019/2691(RSP)]

132 À • Бруней

RC B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019,
B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019

[2019/2692(RSP)]
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9 • 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)

120 « - Споразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и
Кралство Дания

Доклад: Claude Moraes (A8-0192/2019)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от
Евроюст на Споразумението за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между
Евроюст и Кралство Дания

[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

80 À«««I - Координация на системите за социална сигурност

Доклад: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Комисия по заетост и социални въпроси

(Гласуване: 11/12/2018)

72 À«««I - Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства

Доклад: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

(Разискване: 14/11/2018, гласуване: 14/11/2018)

37 À«««I - Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства

Доклад: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

(Разискване: 24/10/2018, гласуване: 25/10/2018)

98 À«««I - Използване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право

Доклад: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]

Комисия по правни въпроси

75 À«««I - Презгранични преобразувания, сливания и разделяния

Доклад: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Комисия по правни въпроси

(Гласуване: 17/01/2019)

90 À«««I - Европейски фонд за отбрана

Доклад: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

(Разискване: 11/12/2018, гласуване: 12/12/2018)
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68 À«««I - Експозиции под формата на покрити облигации

Доклад: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

67 À«««I - Покрити облигации и публичен надзор върху покритите облигации

Доклад: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

85 À«««I - Програма InvestEU

Доклад: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Комисия по бюджети

Комисия по икономически и парични въпроси

(Разискване: 15/01/2019, гласуване: 16/01/2019)

21 À«««I - Среда за европейско морско обслужване на едно гише

Доклад: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

18 À«««I - Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта

Доклад: Paul Tang (A8-0363/2018)

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

40 À«««I - Устойчиви органични замърсители

Доклад: Julie Girling (A8-0336/2018)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични
замърсители (преработен текст)

[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

(Разискване: 14/11/2018, гласуване: 15/11/2018)

43 À«««I - Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за
договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции

Доклад: Werner Langen (A8-0181/2018)

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на
задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за
договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и
надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции

[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

(Разискване: 11/06/2018, гласуване: 12/06/2018)
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31 À«««I - Лицензиране на централни контрагенти (ЦК) и признаване на ЦК от трети държави

Доклад: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни
книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите
органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави.

[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

100 À«««I - Насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП

Доклад: Anne Sander (A8-0437/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаване на използването на пазарите
за растеж на МСП

[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

106 À - Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема
разследване: законодателно предложение

Предложения за резолюции

B8-0238/2019

[2019/2536(RSP)]

135 À - Всеобхватна рамка на Европейския съюз относно ендокринните нарушители

Предложения за резолюции

B8-0241/2019

[2019/2683(RSP)]
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