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Легенда на процедурите
Ако Парламентът не разпореди друго, разгледаните текстове се подлагат на гласуване в следната последователност:
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

À = Срокове ´ = Срокове, ако са били поискани 6 = Текстът все още не е приет, евентуални срокове
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08:30 - 11:50
12:00 - 14:00

Разисквания
ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

08:30 - 11:50
249 À

• Положението във Венецуела
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2014/2600(RSP)]

250

• Последиците от неблагоприятните метеорологични условия в редица държави
членки
Изявление на Комисията
[2014/2599(RSP)]
Общо разискване - Визовата политика на ЕС
247

251 À

«««I

• Визови изисквания за граждани на трети страни
Доклад: Tanja Fajon (A7-0104/2014)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите
страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават
външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са
освободени от това изискване
[COM(2013)0853 - C7-0430/2013 - 2013/0415(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
• Бъдещето на визовата политика на ЕС
Устен въпрос
Juan Fernando López Aguilar (O-000028/2014 - B7-0108/2014)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Комисия
Бъдещето на визовата политика на ЕС

[2014/2586(RSP)]
Край на общите разисквания
Кратко представяне на следните доклади:
72
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• Мрежа за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар (SOLVIT)
Доклад: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)
Доклад относно мрежата за решаване на проблеми в рамките на вътрешния
пазар (SOLVIT)
[2013/2154(INI)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
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100 À

• Конкретни действия в рамките на общата политика в областта на
рибарството в посока развиване на ролята на жените
Доклад: Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)
Доклад относно конкретните действия в рамките на общата политика в
областта на рибарството в посока развиване на ролята на жените
[2013/2150(INI)]
Комисия по рибно стопанство
Комисия по правата на жените и равенството между половете

137 À

• Такси за възпроизвеждане за лично ползване
Доклад: Françoise Castex (A7-0114/2014)
Доклад относно таксите за възпроизвеждане за лично ползване
[2013/2114(INI)]
Комисия по правни въпроси

12:00 - 14:00
72

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
- Мрежа за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар (SOLVIT)
Доклад: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)
[2013/2154(INI)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Член 138 от Правилника за дейността

245

«««I

- Европейска заповед за разследване в наказателноправната област
Доклад: Nuno Melo (A7-0477/2013)
[09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Член 138 от Правилника за дейността

247

«««I

- Визови изисквания за граждани на трети страни
Доклад: Tanja Fajon (A7-0104/2014)
[COM(2013)0853 - C7-0430/2013 - 2013/0415(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Член 138 от Правилника за дейността

81

«««

- Доброволно споразумение за партньорство между ЕС и Индонезия за правоприлагане в
областта на горите, управление и търговия с продукти от дървен материал за ЕС
Препоръка: Yannick Jadot (A7-0043/2014)
[11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE)]
Комисия по международна търговия
Член 138 от Правилника за дейността
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228

«««I

- Контрол на лица на външните граници
Доклад: Tanja Fajon (A7-0082/2014)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на
опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното
признаване от страна на Хърватия и Кипър на определени документи за равностойни на
националните им визи за транзитно преминаване или планиран престой на тяхна територия,
ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, и за отмяна на Решение № 895/2006/ЕО и
Решение № 582/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
[COM(2013)0441 - C7-0186/2013 - 2013/0210(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

234

«««I

- Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните
граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване
Доклад: Мария Габриел (A7-0373/2013)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават
виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са
освободени от това изискване
[COM(2012)0650 - C7-0371/2012 - 2012/0309(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

243 À

- Положението в Украйна
Предложения за резолюции
RC B7-0219/2014, B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014,
B7-0224/2014
[2014/2595(RSP)]

229 À

- Положението в Ирак
Предложения за резолюции
RC B7-0188/2014, B7-0188/2014, B7-0189/2014, B7-0190/2014, B7-0191/2014, B7-0192/2014,
B7-0193/2014
[2014/2565(RSP)]

231 À

- Употребата на въоръжени безпилотни самолети
Предложения за резолюции
RC B7-0201/2014, B7-0201/2014, B7-0202/2014, B7-0203/2014, B7-0204/2014, B7-0205/2014,
B7-0206/2014
[2014/2567(RSP)]

145 À

- Основните права в Европейския съюз през 2012 г.
Доклад: Louis Michel (A7-0051/2014)
[2013/2078(INI)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

246 À

- Европейска заповед за арест
Доклад: Sarah Ludford (A7-0039/2014)
[2013/2109(INL)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Член 42 от правилника
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132 À

- Доброволно споразумение за партньорство между ЕС и Индонезия за правоприлагане в
областта на горите, управление и търговия с продукти от дървен материал за ЕС
Предложения за резолюции
B7-0187/2014
[2013/2990(RSP)]

249 À

- Положението във Венецуела
Предложения за резолюции
RC B7-0207/2014, B7-0207/2014, B7-0212/2014, B7-0215/2014, B7-0216/2014, B7-0217/2014,
B7-0218/2014
[2014/2600(RSP)]

251 À

- Бъдещето на визовата политика на ЕС
Предложения за резолюции
B7-0194/2014
[2014/2586(RSP)]

100 À

- Конкретни действия в рамките на общата политика в областта на рибарството в посока
развиване на ролята на жените
Доклад: Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)
[2013/2150(INI)]
Комисия по рибно стопанство
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Член 48, параграф 2 от Правилника за дейността

137 À

- Такси за възпроизвеждане за лично ползване
Доклад: Françoise Castex (A7-0114/2014)
[2013/2114(INI)]
Комисия по правни въпроси
Член 48, параграф 2 от Правилника за дейността
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