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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



Съдържание

Съдържание

574.582/OJ 574.582/OJ

Понеделник, 18 януари 2016 г. 1

17:00 - 23:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията  - Доклад: Werner Langen
(A8-0368/2015) 1

Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в
Средиземно море  - Доклад: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 1

Възражение в съответствие с член 106 относно  емисиите от леки превозни средства за превоз на
пътници и товари (Евро 6) 1

Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането
на основните ценности на ЕС  - Доклад: Julie Ward (A8-0373/2015) 1

Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС  - Доклад:
Burkhard Balz (A8-0360/2015) 1

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността) 1

Кратко представяне на следните доклади: 2

Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа  - Доклад:
Barbara Matera (A8-0369/2015) 2

Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред
младите хора  - Доклад: Marek Plura (A8-0366/2015) 2

Вторник, 19 януари 2016 г. 3

09:00 - 12:20 3

Преглед на люксембургското председателство - Изявления на Съвета и на Комисията 3

Към Акт за цифровия единен пазар  - Доклад: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015) 3

12:30 - 14:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 3

Искане за снемане на парламентарния имунитет на Чеслав Адам Шекерски  - Доклад: Heidi Hautala
(A8-0004/2016) 3

Искане за снемане на парламентарния имунитет на Чеслав Адам Шекерски  - Доклад: Heidi Hautala
(A8-0005/2016) 3

Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в
Средиземно море  - Доклад: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 3

Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията  - Доклад: Werner Langen
(A8-0368/2015) 3

Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането
на основните ценности на ЕС  - Доклад: Julie Ward (A8-0373/2015) 4

Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС  - Доклад:
Burkhard Balz (A8-0360/2015) 4

Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа  - Доклад:
Barbara Matera (A8-0369/2015) 4

Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред
младите хора  - Доклад: Marek Plura (A8-0366/2015) 4

Към Акт за цифровия единен пазар  - Доклад: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015) 4

15:00 - 23:00 4

Заключения от заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 декември 2015 г. - Изявления на
Европейския съвет и на Комисията 4

Положението в Полша - Изявления на Съвета и на Комисията 4

Мирният процес в Колумбия - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 4



Съдържание
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Положението в Сирия - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 4

Положението в Саудитска Арабия и Иран - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност 5

Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното
производство  - Доклад: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 5

Общо разискване - Хармонизиране на вътрешния пазар 5

Лични предпазни средства  - Доклад: Vicky Ford (A8-0148/2015) 5

Газови уреди  - Доклад: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 5

Въжени линии  - Доклад: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 5

Сряда, 20 януари 2016 г. 6

09:00 - 12:20 6

Програма на дейността на нидерландското председателство - Изявления на Съвета и на Комисията 6

12:30 - 14:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 6

Автоматизиран обмен на данни  по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в
Латвия  - Доклад: Claude Moraes (A8-0370/2015) 6

Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното
производство  - Доклад: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 6

Лични предпазни средства  - Доклад: Vicky Ford (A8-0148/2015) 6

Газови уреди  - Доклад: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 6

Въжени линии  - Доклад: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 6

Възражение по делегиран акт относно схема от общи тарифни преференции - Предложение за
резолюция 6

Възражение по делегиран акт относно специфичните изисквания за състава и предоставянето на
информация за преработените храни на зърнена основа и детските храни - Предложение за резолюция 7

Мирният процес в Колумбия - Предложения за резолюции 7

15:00 - 24:00 7

COP 21 - Изявление на Лоран Фабиюс, председател на конференцията по въпросите на климата в
Париж 7

Хуманитарната ситуация в Йемен - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 7

Положението в югоизточната част на Турция  - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност 7

Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с
Грузия, Молдова и Украйна - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 7

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово  - Препоръка: Ulrike Lunacek
(A8-0372/2015) 7

Систематично масово избиване на религиозни малцинства от ИДИЛ - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност 8

Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност 8

Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. - Изявление на
заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на сигурност 8



Съдържание

574.582/OJ 574.582/OJ

Четвъртък, 21 януари 2016 г. 9

08:30 - 11:50 9

Повишена заплаха от тероризъм - Изявления на Съвета и на Комисията 9

Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия - Въпрос с искане за устен отговор
(O-000154/2015 - B8-0101/2016) 9

Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г.  - Доклад: Lidia Joanna Geringer de
Oedenberg (A8-0361/2015) 9

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 9

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово  - Препоръка: Ulrike Lunacek
(A8-0372/2015) 9

Назначаване на членове на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор -
Предложение за решение 9

Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с
Грузия, Молдова и Украйна - Предложения за резолюции 9

Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) - Предложения за резолюции 10

Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. - Предложения за
резолюции 10

Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г.  - Доклад: Lidia Joanna Geringer de
Oedenberg (A8-0361/2015) 10

15:00 - 16:00 10

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава (член 135 от Правилника за дейността) 10

Задържани граждани на ЕС в Индия, по-специално граждани на Италия, Естония и Обединеното
кралство 10

Етиопия 10

Северна Корея 10

16:00 - 17:00 ГЛАСУВАНЕ (след приключване на предходните разисквания) 10

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на
човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността) 10

Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 12

Срокове 14
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17:00 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

20 À • Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията

Доклад: Werner Langen (A8-0368/2015)

Доклад относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на
конкуренцията

[2015/2140(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

32 À«««I • Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на
Атлантическия океан и в Средиземно море

Доклад: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на
Атлантическия океан и в Средиземно море и за отмяна на Регламент (ЕО) №
302/2009

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Комисия по рибно стопанство

71 À • Възражение в съответствие с член 106 относно  емисиите от леки превозни
средства за превоз на пътници и товари (Евро 6)

[2015/2988(RPS)]

Гласуването ще се проведе през първата месечна сесия през февруари

61 À • Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието
за популяризирането на основните ценности на ЕС

Доклад: Julie Ward (A8-0373/2015)

Доклад относно ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и
образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС

[2015/2139(INI)]

Комисия по култура и образование

29 À • Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите
услуги в ЕС

Доклад: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в
ЕС: въздействие и пътят напред с оглед на постигането на по-ефикасна и ефективна
рамка на ЕС за финансово регулиране и съюз на капиталовите пазари

[2015/2106(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

2 • Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)



Кратко представяне на следните доклади:
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14 À • Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред
жените в Европа

Доклад: Barbara Matera (A8-0369/2015)

Доклад относно външните фактори, представляващи пречка за
предприемачеството сред жените в Европа

[2015/2111(INI)]

Комисия по правата на жените и равенството между половете

42 À • Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата
срещу безработицата сред младите хора

Доклад: Marek Plura (A8-0366/2015)

Доклад относно политиките в подкрепа на придобиването на умения с оглед на
борбата срещу безработицата сред младите хора

[2015/2088(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси



Вторник, 19 януари 2016 г.
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12:30 - 14:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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09:00 - 12:20 Разисквания

12:30 - 14:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

15:00 - 23:00 Разисквания

39 • Преглед на люксембургското председателство

Изявления на Съвета и на Комисията

[2015/2964(RSP)]

33 À • Към Акт за цифровия единен пазар

Доклад: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Доклад относно към акт за цифровия единен пазар

[2015/2147(INI)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

76 - Искане за снемане на парламентарния имунитет на Чеслав Адам Шекерски

Доклад: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

Доклад относно искането за снемане на парламентарния имунитет на Чеслав Адам Шекерски

[2015/2241(IMM)]

Комисия по правни въпроси

75 - Искане за снемане на парламентарния имунитет на Чеслав Адам Шекерски

Доклад: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

Доклад относно искането за снемане на парламентарния имунитет на Чеслав Адам Шекерски

[2015/2268(IMM)]

Комисия по правни въпроси

32 À«««I - Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия
океан и в Средиземно море

Доклад: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Комисия по рибно стопанство

20 À - Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията

Доклад: Werner Langen (A8-0368/2015)

[2015/2140(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси



 

15:00 - 23:00     

4 4Вторник, 19 януари 2016 г.

574.582/OJ 574.582/OJ

61 À - Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за
популяризирането на основните ценности на ЕС

Доклад: Julie Ward (A8-0373/2015)

[2015/2139(INI)]

Комисия по култура и образование

29 À - Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС

Доклад: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

[2015/2106(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

14 À - Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа

Доклад: Barbara Matera (A8-0369/2015)

[2015/2111(INI)]

Комисия по правата на жените и равенството между половете

42 À - Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата
сред младите хора

Доклад: Marek Plura (A8-0366/2015)

[2015/2088(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси

33 À - Към Акт за цифровия единен пазар

Доклад: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

[2015/2147(INI)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

46 • Заключения от заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 декември 2015 г.

Изявления на Европейския съвет и на Комисията

[2015/2989(RSP)]

65 À • Положението в Полша

Изявления на Съвета и на Комисията

[2015/3031(RSP)]

Един кръг от изказвания на лидери на политически групи
Два кръга изказвания на оратори от политическите групи
Гласуването ще се проведе през първата месечна сесия през февруари

68 À • Мирният процес в Колумбия

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

[2015/3033(RSP)]

82 • Положението в Сирия

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

[2016/2517(RSP)]



 
Общо разискване - Хармонизиране на вътрешния пазар

 
Край на общите разисквания
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83 • Положението в Саудитска Арабия и Иран

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

[2016/2518(RSP)]

45 À«««I • Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния
процес в наказателното производство

Доклад: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на
Съвета относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на
правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство

[COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

17 «««I • Лични предпазни средства

Доклад: Vicky Ford (A8-0148/2015)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета относно личните предпазни средства

[COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

15 «««I • Газови уреди

Доклад: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета относно газовите уреди

[COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

16 «««I • Въжени линии

Доклад: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета относно въжените линии

[COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите



Сряда, 20 януари 2016 г.

 

 

09:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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09:00 - 12:20 Разисквания

12:30 - 14:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

15:00 - 24:00 Разисквания

40 • Програма на дейността на нидерландското председателство

Изявления на Съвета и на Комисията

[2015/2963(RSP)]

70 « - Автоматизиран обмен на данни  по отношение на данни за регистрацията на превозните
средства в Латвия

Доклад: Claude Moraes (A8-0370/2015)

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

[13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

45 À«««I - Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес в
наказателното производство

Доклад: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

[COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

17 «««I - Лични предпазни средства

Доклад: Vicky Ford (A8-0148/2015)

[COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

15 «««I - Газови уреди

Доклад: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

[COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

16 «««I - Въжени линии

Доклад: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

[COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

91 À - Възражение по делегиран акт относно схема от общи тарифни преференции

Предложение за резолюция

B8-0044/2016

[2015/2995(DEA)]



 

15:00 - 24:00     
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90 À - Възражение по делегиран акт относно специфичните изисквания за състава и предоставянето
на информация за преработените храни на зърнена основа и детските храни

Предложение за резолюция

B8-0067/2016

[2015/2863(DEA)]

68 À - Мирният процес в Колумбия

Предложения за резолюции

RC B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016,
B8-0061/2016, B8-0062/2016

[2015/3033(RSP)]

81 • COP 21

Изявление на Лоран Фабиюс, председател на конференцията по въпросите на
климата в Париж

[2016/2524(RSP)]

Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група

77 À • Хуманитарната ситуация в Йемен

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

[2016/2515(RSP)]

Гласуването ще се проведе през първата месечна сесия през февруари

89 • Положението в югоизточната част на Турция

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

[2016/2530(RSP)]

69 À • Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за
свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна

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

[2015/3032(RSP)]

43 ««« • Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово

Препоръка: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

Предложение за Решение на Съвета за сключването от името на Съюза на
Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и
Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово*, от друга
страна

[10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)]

Комисия по външни работи
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88 À • Систематично масово избиване на религиозни малцинства от ИДИЛ

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

[2016/2529(RSP)]

Гласуването ще се проведе през първата месечна сесия през февруари

67 À • Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС)

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

[2015/3034(RSP)]

66 À • Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през
2016 г.

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

[2015/3035(RSP)]



Четвъртък, 21 януари 2016 г.

 

 

08:30 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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08:30 - 11:50 Разисквания

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

15:00 - 16:00 Разисквания

16:00 - 17:00 ГЛАСУВАНЕ (след приключване на предходните разисквания)

84 • Повишена заплаха от тероризъм

Изявления на Съвета и на Комисията

[2016/2519(RSP)]

54 À • Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия

Въпрос с искане за устен отговор

Bernd Lange, Daniel Caspary (O-000154/2015 - B8-0101/2016)
Комисия по международна търговия
Комисия
Започване на преговори за ССТ с Австралия и Нова Зеландия

[2015/2932(RSP)]

Гласуването ще се състои по време на втората месечна сесия през февруари

30 À • Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г.

Доклад: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции през 2014 г.

[2014/2218(INI)]

Комисия по петиции

43 ««« - Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово

Препоръка: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

[10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)]

Комисия по външни работи

85 À - Назначаване на членове на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния
сектор

Предложение за решение

[2016/2523(RSO)]

69 À - Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия
с Грузия, Молдова и Украйна

Предложения за резолюции

RC B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016,
B8-0080/2016

[2015/3032(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
 

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

принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

 

16:00 - 17:00     ГЛАСУВАНЕ (след приключване на предходните разисквания)
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67 À - Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС)

Предложения за резолюции

RC B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016,
B8-0059/2016, B8-0060/2016

[2015/3034(RSP)]

66 À - Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г.

Предложения за резолюции

RC B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016,
B8-0065/2016, B8-0066/2016

[2015/3035(RSP)]

30 À - Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г.

Доклад: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

[2014/2218(INI)]

Комисия по петиции

80 À • Задържани граждани на ЕС в Индия, по-специално граждани на Италия,
Естония и Обединеното кралство

B8-0081/2016, B8-0084/2016, RC B8-0085/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016,
B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016

[2016/2522(RSP)]

78 À • Етиопия

RC B8-0082/2016, B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016,
B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016

[2016/2520(RSP)]

79 À • Северна Корея

RC B8-0083/2016, B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016,
B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016

[2016/2521(RSP)]

9 • Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата
на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за
дейността)



 

 
Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 

Срокове
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Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

 
 

Понеделник, 18 януари 2016 г.

 

17:00 - 23:00

 

 

Вторник, 19 януари 2016 г.

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 23:00

 

12 12Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

574.582/OJ 574.582/OJ

Комисия (включително отговорите) :35'

Докладчици (5 x 6') :30'

Докладчици по становище (3 x 1') :3'

Докладчици (Член 52, параграф 2 от Правилника за дейността) (2
x 4')

:8'

Членове на ЕП :120'

PPE : 31' 30, S&D : 28', ECR : 12', ALDE : 11' 30, GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (7 x 5') :35'

Съвет (включително отговорите) :15'

Комисия (включително отговорите) :20'

Докладчици (2 x 6') :12'

Докладчици по становище (6 x 1') :6'

Членове на ЕП :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (2 x 5') :10'

Европейски съвет (включително отговорите) :15'

Съвет (включително отговорите) :10'

Заместник-председател на Комисията/върховен представител
(включително отговорите)

:30'

Комисия (включително отговорите) :40'

Г-жа Шидло, министър-председател на Полша :10'

Докладчици (4 x 6') :24'

Докладчици по становище (2 x 1') :2'

Членове на ЕП :195' 30

PPE : 53', S&D : 47', ECR : 19' 30, ALDE : 18' 30, GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 12' 30, ENF :
11', NI : 5' 30

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (6 x 5') :30'



Сряда, 20 януари 2016 г.

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 24:00

 

 

Четвъртък, 21 януари 2016 г.

 

08:30 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Съвет (включително отговорите) :15'

Комисия (включително отговорите) :15'

Членове на ЕП :120'

PPE : 31' 30, S&D : 28', ECR : 12', ALDE : 11' 30, GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) :5'

Заместник-председател на Комисията/върховен представител
(включително отговорите)

:60'

Комисия (включително отговорите) :5'

г-н Лоран Фабиюс, председател на Конференцията по въпросите
на климата в Париж

:20'

Докладчик :6'

Докладчик по становище :1'

Членове на ЕП :254' 30

PPE : 70', S&D : 62', ECR : 25' 30, ALDE : 24', GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 16', ENF : 14',
NI : 6' 30

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (7 x 5') :35'

Съвет (включително отговорите) :10'

Комисия (включително отговорите) :20'

Докладчик :6'

Автор (комисия) :5'

Членове на ЕП :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (3 x 5') :15'

Комисия (включително отговорите) :15'

Автор на всяко предложение за резолюция (член 135 от
Правилника за дейността)

:1'

Членове на ЕП :29' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 135 от
Правилника за дейността) (3 x 2')

:6'



Срокове

 
 

Понеделник, 18 януари 2016 г.

 

 

Вторник, 19 януари 2016 г.
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20 À • Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията  - Доклад: Werner Langen
(A8-0368/2015)

- Изменения Сряда, 13 януари, 12:00 ч.

32 À • Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан
и в Средиземно море  - Доклад: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Изменения Сряда, 13 януари, 12:00 ч.

71 À • Възражение в съответствие с член 106 относно  емисиите от леки превозни средства за превоз на
пътници и товари (Евро 6)

- Изменения Сряда, 27 януари, 12:00 ч.

61 À • Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за
популяризирането на основните ценности на ЕС  - Доклад: Julie Ward (A8-0373/2015)

- Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюции

Сряда, 13 януари, 12:00 ч.

29 À • Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС  - Доклад:
Burkhard Balz (A8-0360/2015)

- Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюции

Сряда, 13 януари, 12:00 ч.

14 À • Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа  - Доклад:
Barbara Matera (A8-0369/2015)

- Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюции

Сряда, 13 януари, 12:00 ч.

42 À • Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред
младите хора  - Доклад: Marek Plura (A8-0366/2015)

- Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюции

Сряда, 13 януари, 12:00 ч.

33 À • Към Акт за цифровия единен пазар  - Доклад: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

- Изменения Сряда, 13 януари, 12:00 ч.

65 À • Положението в Полша - Изявления на Съвета и на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 27 януари, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 1 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 1 февруари, 20:00 ч.
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68 À • Мирният процес в Колумбия - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Четвъртък, 14 януари, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Вторник, 19 януари, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 19 януари, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 19 януари, 19:00 ч.

45 À • Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното
производство  - Доклад: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Изменения Сряда, 13 януари, 12:00 ч.

91 À • Възражение по делегиран акт относно схема от общи тарифни преференции - Предложение за
резолюция

- Изменения Понеделник, 18 януари, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 19 януари, 16:00 ч.

90 À • Възражение по делегиран акт относно специфичните изисквания за състава и предоставянето на
информация за преработените храни на зърнена основа и детските храни - Предложение за
резолюция

- Изменения Понеделник, 18 януари, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 19 януари, 16:00 ч.

77 À • Хуманитарната ситуация в Йемен - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Сряда, 27 януари, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 1 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 1 февруари, 20:00 ч.

69 À • Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с
Грузия, Молдова и Украйна - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Петък, 15 януари, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Сряда, 20 януари, 10:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 20 януари, 11:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 20 януари, 19:00 ч.

88 À • Систематично масово избиване на религиозни малцинства от ИДИЛ - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Сряда, 27 януари, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 1 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 1 февруари, 20:00 ч.



 

Четвъртък, 21 януари 2016 г.

 

16 16Срокове

574.582/OJ 574.582/OJ

67 À • Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС) - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност

- Предложения за резолюции Четвъртък, 14 януари, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Сряда, 20 януари, 10:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 20 януари, 11:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 20 януари, 19:00 ч.

66 À • Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г. - Изявление
на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Четвъртък, 14 януари, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Сряда, 20 януари, 10:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 20 януари, 11:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 20 януари, 19:00 ч.

54 À • Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия - Въпрос с искане за устен
отговор (O-000154/2015 - B8-0101/2016)

- Предложения за резолюции Сряда, 17 февруари, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 22 февруари, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 22 февруари, 13:00 ч.

30 À • Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г.  - Доклад: Lidia Joanna Geringer de
Oedenberg (A8-0361/2015)

- Изменения Сряда, 13 януари, 12:00 ч.

85 À • Назначаване на членове на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния
сектор - Предложение за решение

- Изменения Сряда, 20 януари, 19:00 ч.

80 À • Задържани граждани на ЕС в Индия, по-специално граждани на Италия, Естония и Обединеното
кралство

- Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 18 януари, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)

Сряда, 20 януари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от
Правилника за дейността)

Сряда, 20 януари, 14:00 ч.

78 À • Етиопия

- Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 18 януари, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)

Сряда, 20 януари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от
Правилника за дейността)

Сряда, 20 януари, 14:00 ч.
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79 À • Северна Корея

- Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 18 януари, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)

Сряда, 20 януари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от
Правилника за дейността)

Сряда, 20 януари, 14:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване във вторник Петък, 15 януари, 12:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в сряда Понеделник, 18 януари, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 19 януари, 19:00 ч.

- Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на
нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на
правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

Четвъртък, 21 януари, 10:00 ч.
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