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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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15:00 - 21:00 Разисквания

31 • Подготовка за Срещата на върха по въпросите на климата и Срещата на върха
за целите на устойчивото развитие в Ню Йорк

Изявление на Комисията

[2019/2809(RSP)]

26 « • Назначаване на председателя на Европейската централна банка - кандидат: г-
жа Кристин Лагард

Доклад: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Доклад относно препоръката на Съвета относно назначаването на председателя на
Европейската централна банка

[2019/0810(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

26 « - Назначаване на председателя на Европейската централна банка - кандидат: г-жа Кристин
Лагард

Доклад: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

[2019/0810(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

13 « - Назначаване на заместник-председателя на Надзорния съвет на Европейската централна
банка

Доклад: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

Доклад относно предложението на Европейската централна банка за назначаване на заместник-
председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка

[2019/0903(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

14 À« - Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на
превозните средства в Ирландия

Доклад: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен
на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Ирландия

[2019/0806(CNS)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
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32 À • Външна намеса в изборите и дезинформация в националните и европейските
демократични процеси

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2810(RSP)]

Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия

33 • Горските пожари в Амазония

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2811(RSP)]

34 • Положението със сигурността в Буркина Фасо

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

[2019/2812(RSP)]

35 • Развитието на политическата ситуация и изпълнението на мирния процес в
Колумбия

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

[2019/2813(RSP)]

36 • Положението в Кашмир

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

[2019/2815(RSP)]
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