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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 - 11:30 Разисквания

12:00 - 13:00 ГЛАСУВАНЕ

13:00 - 13:30 (Връчване на наградата „LUX“)

15:00 - 23:00 Разисквания

23 • Представяне, от страна на избрания председател на Комисията, на колегиума
на членовете на Комисията и на неговата програма

[2019/2801(RSP)]

24 - Избиране на Комисията

[2019/2109(INS)]

Предшествано от серия от изказвания на ръководителите на политическите групи в обратен ред

40 - Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ
на Гърция

Доклад: Eva Kaili (A9-0040/2019)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за
мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на
помощ на Гърция

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Комисия по бюджети

56 - Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на
незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията,
притоците на бежанци и заплахите за сигурността

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на
средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки
за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите
за сигурността

Доклад: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно
мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни
бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и
заплахите за сигурността

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Комисия по бюджети

27 - Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на
авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г.

Доклад: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно
мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на
авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2020 г.

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Комисия по бюджети
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20 - Бюджетна процедура за 2020 г.: общ проект

Доклад: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет за бюджета

61 • (Връчване на наградата „LUX“)

60 • Намеса на други държави в нашите демокрации и нашите избори

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

[2019/2941(RSP)]

47 • Развитие във връзка с източното съседство

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

[2019/2934(RSP)]

46 • Положението в Израел и Палестина, включително заселническите селища

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

[2019/2935(RSP)]

43 • Положението в широкия регион на Близкия изток, включително кризата в
Иран, Ирак и Ливан

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

[2019/2917(RSP)]

19 À • Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и
АКТБ

Въпроси с искане за устен отговор

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Комисия по развитие
Съвет
Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и групата на държавите
от АКТБ

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Комисия по развитие
Комисия
Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и групата на държавите
от АКТБ

[2019/2832(RSP)]
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