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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     КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ

 

12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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09:00 - 11:50 КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ

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

15:00 - 21:00 Разисквания

41 À • Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2817(RSP)]

19 - Проект на коригиращ бюджет № 1/2019 г. излишък от 2018 г.

Доклад: John Howarth (A9-0005/2019)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2019 на
Европейския съюз за финансовата 2019 година: вписване на излишъка от финансовата 2018 година

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Комисия по бюджети

21 À - Проект за коригиращ бюджет № 2/2019 г.: Засилване на ключови програми за
конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“

Доклад: John Howarth (A9-0004/2019)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2019 на
Европейския съюз за финансовата 2019 година — Засилване на ключови програми за
конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Комисия по бюджети

20 - Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ
на Румъния, Италия и Австрия

Доклад: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране
на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия
и Австрия

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Комисия по бюджети

24 - Проект на коригиращ бюджет № 3/2019 г.: предложение за мобилизиране на средства от фонд
„Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия

Доклад: John Howarth (A9-0006/2019)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2019 на
Европейския съюз за финансовата 2019 година, придружаващ предложението за мобилизиране на
средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на Румъния,
Италия и Австрия

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Комисия по бюджети
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23 - Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията –
EGF/2019/000 TA 2019 – Техническа помощ по инициатива на Комисията

Доклад: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране
на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2019/000 TA 2019 —
Техническа помощ по инициатива на Комисията)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Комисия по бюджети

41 À - Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Предложения за резолюции

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • Борбата с рака

Разискване по актуален въпрос (член 162 от Правилника за дейността)

[2019/2818(RSP)]

11 • Представяне от страна на Съвета на неговата позиция относно проекта на общ
бюджет за финансовата 2020 година

[2019/2710(RSP)]

38 À • Значението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2819(RSP)]

39 À • Състояние на прилагането на законодателството срещу изпирането на пари

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2820(RSP)]
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