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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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10:00 - 11:50     
 

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

принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)

 

12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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10:00 - 11:50 Разисквания

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

15:00 - 16:00 Разисквания

37 À • Положението на ЛГБТИ лица в Уганда

RC B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019,
B9-0142/2019

[2019/2879(RSP)]

38 À • Египет

B9-0136/2019, RC B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019,
B9-0143/2019, B9-0144/2019

[2019/2880(RSP)]

39 À • Предложения нов наказателен кодекс на Индонезия

RC B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019,
B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019

[2019/2881(RSP)]

9 • Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата
на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за
дейността)

23 6 «««I - Финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово
бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение

Доклад: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с оглед на предоставяне на финансово подпомагане на
държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на
Обединеното кралство от Съюза без споразумение

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Комисия по регионално развитие

34 À - Възражение съгласно член 112: даване на частично разрешение за използването на хромен
триоксид  (Cromomed S.A. и други)

Предложение за резолюция

B9-0151/2019

[2019/2844(RSP)]
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33 À - Последици от неплатежоспособността на дружеството „Thomas Cook“

Предложения за резолюции

RC B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019,
B9-0124/2019

[2019/2854(RSP)]

36 À - Положението с оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои
предприятия и клонове - публично докладване по държави

Предложения за резолюции

B9-0117/2019

[2019/2882(RSP)]

40 À - Турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея

Предложения за резолюции

RC B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019,
B9-0129/2019, B9-0133/2019

[2019/2886(RSP)]

32 À - Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море

Предложения за резолюции

B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

[2019/2755(RSP)]

43 À - Започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с Албания

Предложения за резолюции

B9-0155/2019, RC B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019,
B9-0160/2019, B9-0161/2019

[2019/2883(RSP)]

45 • Назначаване на изпълнителния директор на ЕБО г-н Фаркас за изпълнителен
директор на Асоциацията за финансови пазари в Европа (AFME)

Въпрос с искане за устен отговор

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
Комисия
Назначаване на изпълнителния директор на ЕБО г-н Фаркас за изпълнителен директор на
Асоциацията за финансови пазари в Европа (AFME)

[2019/2888(RSP)]
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