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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

645.170/OJ 645.170/OJ

Понеделник, 16 декември 2019 г. 1

17:00 - 23:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Отбелязване на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 1989 г. - Изявление на
Комисията 1

Общо разискване - Измамите с ДДС и доставчиците на платежни услуги 1

Изисквания за доставчиците на платежни услуги  - Доклад: Lídia Pereira (A9-0048/2019) 1

Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС  -
Доклад: Lídia Pereira (A9-0047/2019) 1

Общо разискване - Назначения на членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка 1

Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка  - Доклад: Irene
Tinagli (A9-0049/2019) 1

Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка  - Доклад: Irene
Tinagli (A9-0046/2019) 2

Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0 - Въпрос с
искане за устен отговор (O-000040/2019 - B9-0060/2019) 2

Макрофинансова помощ за Хашемитското кралство Йордания  - Доклад: Luisa Regimenti
(A9-0045/2019) 2

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността) 2

Вторник, 17 декември 2019 г. 3

09:00 - 11:50 3

Върховенството на закона в Малта след последните разкрития около убийството на Дафне Каруана
Галиция - Изявление на Комисията 3

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 3

Избиране на омбудсмана 3

Макрофинансова помощ за Хашемитското кралство Йордания  - Доклад: Luisa Regimenti
(A9-0045/2019) 3

Споразумение между ЕС и Швейцария за засилване на трансграничното сътрудничество, по-
специално в борбата с тероризма и трансграничната престъпност  - Препоръка: Roberta Metsola
(A9-0043/2019) 3

Споразумение между ЕС и Лихтенщайн за засилване на трансграничното сътрудничество, по-
специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност  - Препоръка: Roberta Metsola
(A9-0044/2019) 3

Протокол към Споразумението между ЕС и Швейцария относно критериите и механизмите за
определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка или
в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането  - Препоръка: Jadwiga
Wiśniewska (A9-0025/2019) 4

Присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между
Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна  -
Препоръка: Bernd Lange (A9-0050/2019) 4

Изисквания за доставчиците на платежни услуги  - Доклад: Lídia Pereira (A9-0048/2019) 4

Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС  - Доклад:
Lídia Pereira (A9-0047/2019) 4

Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско
асоцииране“)  - Доклад: Tomas Tobé (A9-0033/2019) 4

Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка  - Доклад: Irene
Tinagli (A9-0049/2019) 4

Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка  - Доклад: Irene
Tinagli (A9-0046/2019) 4



Съдържание

645.170/OJ 645.170/OJ

15:00 - 23:00 5

Конфликтите на интереси и корупцията, засягащи защитата на финансовите интереси на Европейския
съюз в държавите членки - Въпрос с искане за устен отговор (O-000041/2019 - B9-0061/2019) 5

Стратегията на ЕС за хората с увреждания за периода след 2020 г. - Изявление на Комисията 5

Резултати от Конференцията на ООН за климатичните промени (COP-25) - Изявления на Съвета и
Комисията 5

Инициативата на ЕС за опрашителите - Изявления на Съвета и Комисията 5

Условия за хуманно отношение към животните по време на транспортирането към трети държави -
Изявления на Съвета и Комисията 5

Въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите - Въпрос с искане
за устен отговор (O-000042/2019 - B9-0062/2019) 5

Сряда, 18 декември 2019 г. 6

09:00 - 11:50 6

Отбелязване на десетата годишнина на Договора от Лисабон и на правнообвързващата Харта на
основните права 6

Заключения от заседанието на Европейския съвет от 12 и 13 декември - Изявления на Европейския
съвет и Комисията 6

12:00 - 12:30 6

Връчване на наградата „Сахаров“ 6

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

Избиране на омбудсмана 6

ОСП: Финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и гъвкавостта между
стълбовете, що се отнася до календарната 2020 година  - Доклад: Norbert Lins (A9-0042/2019) 6

Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и
Република Гамбия и протокол за неговото прилагане  - Препоръка: Carmen Avram (A9-0026/2019) 6

Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: удължаване на срока за одобренията на
активни вещества, включително димоксистробин и манкозеб - Предложение за резолюция 7

Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за
финансовата 2017 година - Предложение за решение 7

Публична дискриминация и слово на омразата срещу ЛГБТИ лица, включително зони, забранени за
ЛГБТИ лица - Предложения за резолюции 7

Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0 -
Предложения за резолюции 7

Върховенството на закона в Малта след последните разкрития около убийството на Дафне Каруана
Галиция - Предложения за резолюции 7

Инициативата на ЕС за опрашителите - Предложения за резолюции 7

Въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите - Предложения за
резолюции 7

15:00 - 23:00 7

Съвместимост между настоящото споразумение за свободна търговия ЕС – Меркосур и
предложението на Комисията за Европейски зелен пакт - Разискване по актуален въпрос (член 162 от
Правилника за дейността) 7

Положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“) - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност 8

Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията - Изявление на
заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на сигурност 8

Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност 8



Съдържание

645.170/OJ 645.170/OJ

Насилствено потушаване на неотдавнашните протести в Иран  - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност 8

Стратегия на ЕС за слагане на край на гениталното осакатяване на жени навсякъде по света -
Изявления на Съвета и Комисията 8

Четвъртък, 19 декември 2019 г. 9

10:00 - 11:50 9

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава (член 144 от Правилника за дейността) 9

Нарушения на правата на човека, включително на религиозните свободи, в Буркина Фасо 9

Афганистан, по-специално твърденията за сексуално насилие над момчета в провинция Логар 9

Руският закон за „чуждестранните агенти“ 9

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

Отбелязване на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 1989 г. - Предложения за
резолюции 9

Положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“) - Предложения за резолюции 9

Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа - Предложения за резолюции 9

Насилствено потушаване на неотдавнашните протести в Иран  - Предложения за резолюции 10

15:00 - 16:00 10

Съобщение на Службата на търговския представител на Съединените щати (USTR): разследване по
раздел 301 относно данъка върху цифровите услуги - Изявление на Комисията 10

Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 12

Срокове 14



Понеделник, 16 декември 2019 г.

 

 

17:00 - 23:00     

 
Общо разискване - Измамите с ДДС и доставчиците на платежни услуги

 
Край на общите разисквания
 
Общо разискване - Назначения на членове на Изпълнителния съвет на

Европейската централна банка
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17:00 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

63 À • Отбелязване на 30-ата годишнина от румънската революция през декември
1989 г.

Изявление на Комисията

[2019/2989(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

36 « • Изисквания за доставчиците на платежни услуги

Доклад: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Доклад относно предложението за Директива на Съвета за изменение на
Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени
изисквания за доставчиците на платежни услуги

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

35 « • Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с
измамите с ДДС

Доклад: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерки за засилване на
административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

34 • Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската
централна банка

Доклад: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Доклад относно препоръката на Съвета относно назначаването на член на
Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси



 
Край на общите разисквания
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33 • Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската
централна банка

Доклад: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Доклад относно препоръката на Съвета относно назначаването на член на
Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

19 À • Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана
икономика: BEPS 2.0

Въпрос с искане за устен отговор

Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Комисия по икономически и парични въпроси
Комисия
Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0

[2019/2901(RSP)]

Гласуването ще се състои в сряда

16 «««I • Макрофинансова помощ за Хашемитското кралство Йордания

Доклад: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета
за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското
кралство Йордания

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Комисия по международна търговия

2 • Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)



Вторник, 17 декември 2019 г.

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

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

15:00 - 23:00 Разисквания

46 À • Върховенството на закона в Малта след последните разкрития около
убийството на Дафне Каруана Галиция

Изявление на Комисията

[2019/2954(RSP)]

Гласуването ще се състои в сряда

14 - Избиране на омбудсмана

[2019/2042(INS)]

Първи тур

16 «««I - Макрофинансова помощ за Хашемитското кралство Йордания

Доклад: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Комисия по международна търговия

17 ««« - Споразумение между ЕС и Швейцария за засилване на трансграничното сътрудничество, по-
специално в борбата с тероризма и трансграничната престъпност

Препоръка: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването на Споразумение между
Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на Решение
2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата
срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение
на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в
борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на
Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи
услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности

[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

18 ««« - Споразумение между ЕС и Лихтенщайн за засилване на трансграничното сътрудничество, по-
специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност

Препоръка: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

за сключването на Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането
на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното
сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на
Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на
трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната
престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета
относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи
и извършващи лабораторни дейности

[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
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32 ««« - Протокол към Споразумението между ЕС и Швейцария относно критериите и механизмите за
определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава
членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането

Препоръка: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокол между
Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между
Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за
определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка
или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането

[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

22 ««« - Присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство
между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга
страна

Препоръка: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за присъединяване на Соломоновите
острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една
страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]

Комисия по международна търговия

36 « - Изисквания за доставчиците на платежни услуги

Доклад: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

35 « - Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС

Доклад: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

31 « - Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за
отвъдморско асоцииране“)

Доклад: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение на Съвета
2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 година за асоцииране на отвъдморските страни и територии към
Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“)

[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]

Комисия по развитие

34 - Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

Доклад: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

33 - Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

Доклад: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси



15:00 - 23:00     
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53 • Конфликтите на интереси и корупцията, засягащи защитата на финансовите
интереси на Европейския съюз в държавите членки

Въпрос с искане за устен отговор

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Комисия по бюджетен контрол
Комисия
Конфликтите на интереси и корупцията, засягащи защитата на финансовите интереси на ЕС в
държавите членки

[2019/2963(RSP)]

55 À • Стратегията на ЕС за хората с увреждания за периода след 2020 г.

Изявление на Комисията

[2019/2975(RSP)]

Гласуването ще се състои по време на следваща месечна сесия.

66 • Резултати от Конференцията на ООН за климатичните промени (COP-25)

Изявления на Съвета и Комисията

[2019/2998(RSP)]

25 À • Инициативата на ЕС за опрашителите

Изявления на Съвета и Комисията

[2019/2803(RSP)]

38 • Условия за хуманно отношение към животните по време на транспортирането
към трети държави

Изявления на Съвета и Комисията

[2019/2944(RSP)]

24 À • Въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и
грижите

Въпрос с искане за устен отговор

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия
Цифрова трансформация в областта на здравеопазването и грижите

[2019/2804(RSP)]



Сряда, 18 декември 2019 г.

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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09:00 - 11:50 Разисквания

12:00 - 12:30 (Връчване на наградата „Сахаров“)

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

15:00 - 23:00 Разисквания

44 • Отбелязване на десетата годишнина на Договора от Лисабон и на
правнообвързващата Харта на основните права

[2019/2951(RSP)]

Последвано от серия изказвания на оратори от политическите групи

11 • Заключения от заседанието на Европейския съвет от 12 и 13 декември

Изявления на Европейския съвет и Комисията

[2019/2723(RSP)]

45 • Връчване на наградата „Сахаров“

59 • Избиране на омбудсмана

Евентуално втори и трети тур

30 «««I - ОСП: Финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и гъвкавостта между
стълбовете, що се отнася до календарната 2020 година

Доклад: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на финансовата дисциплина, считано от финансовата
2021 година, и на Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на гъвкавостта между стълбовете, що
се отнася до календарната 2020 година

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

10 ««« - Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз
и Република Гамбия и протокол за неговото прилагане

Препоръка: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство
в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и на Протокола
за прилагане на Споразумението за партньорство

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Комисия по рибно стопанство



 

15:00 - 23:00     
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48 À - Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: удължаване на срока за
одобренията на активни вещества, включително димоксистробин и манкозеб

Предложение за резолюция

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]

21 - Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището
(EASO) за финансовата 2017 година

Предложение за решение

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

40 À - Публична дискриминация и слово на омразата срещу ЛГБТИ лица, включително зони,
забранени за ЛГБТИ лица

Предложения за резолюции

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Разискване: 26/11/2019)

19 À - Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0

Предложения за резолюции

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - Върховенството на закона в Малта след последните разкрития около убийството на Дафне
Каруана Галиция

Предложения за резолюции

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - Инициативата на ЕС за опрашителите

Предложения за резолюции

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите

Предложения за резолюции

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Съвместимост между настоящото споразумение за свободна търговия ЕС –
Меркосур и предложението на Комисията за Европейски зелен пакт

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

[2019/2976(RSP)]
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39 À • Положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“)

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

[2019/2945(RSP)]

43 À • Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията

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

[2019/2952(RSP)]

Гласуването ще се състои по време на следваща месечна сесия.

57 À • Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа

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

[2019/2978(RSP)]

65 À • Насилствено потушаване на неотдавнашните протести в Иран

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

[2019/2993(RSP)]

64 À • Стратегия на ЕС за слагане на край на гениталното осакатяване на жени
навсякъде по света

Изявления на Съвета и Комисията

[2019/2988(RSP)]

Гласуването ще се състои през февруари



Четвъртък, 19 декември 2019 г.

 

 

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

61 À • Нарушения на правата на човека, включително на религиозните свободи,
в Буркина Фасо

RC B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019,
B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

[2019/2980(RSP)]

60 À • Афганистан, по-специално твърденията за сексуално насилие над момчета
в провинция Логар

RC B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019,
B9-0256/2019, B9-0257/2019

[2019/2981(RSP)]

62 À • Руският закон за „чуждестранните агенти“

RC B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019,
B9-0263/2019, B9-0267/2019

[2019/2982(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)

63 À - Отбелязване на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 1989 г.

Предложения за резолюции

B9-0241/2019

[2019/2989(RSP)]

39 À - Положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“)

Предложения за резолюции

RC B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

[2019/2945(RSP)]

57 À - Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа

Предложения за резолюции

RC B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

[2019/2978(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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65 À - Насилствено потушаване на неотдавнашните протести в Иран

Предложения за резолюции

RC B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019,
B9-0276/2019

[2019/2993(RSP)]

58 • Съобщение на Службата на търговския представител на Съединените щати
(USTR): разследване по раздел 301 относно данъка върху цифровите услуги

Изявление на Комисията

[2019/2979(RSP)]



 

 
Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 

Срокове
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Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

 
 

Понеделник, 16 декември 2019 г.

 

17:00 - 23:00

 

 

Вторник, 17 декември 2019 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Сряда, 18 декември 2019 г.

 

09:00 - 11:50
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Комисия (включително отговорите) :30'

Докладчици (3 x 6') :18'

Автори (комисии) :5'

„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“) (5 x 5') :25'

Членове на ЕП :150'

PPE : 34' 30, S&D : 29' 30, Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15', ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

Комисия (включително отговорите) :10'

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

Членове на ЕП :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'

Съвет (включително отговорите) :30'

Комисия (включително отговорите) :50'

Автори (комисии) (2 x 5') :10'

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

Членове на ЕП :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

Председател на Европейския съвет (включително отговорите) :20'

Председател на Комисията (включително отговорите) :5'

Комисия (включително отговорите) :15'

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

Членове на ЕП :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6' 30



15:00 - 23:00

 

 

Четвъртък, 19 декември 2019 г.

 

10:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Оратор в разискване по актуални въпроси :4'

Съвет (включително отговорите) :15'

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

:40'

Комисия (включително отговорите) :15'

„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“) (5 x 5') :25'

Членове на ЕП :254' 30

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 25' 30, ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

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

:15'

Автори на предложенията за резолюции (член 144 от Правилника
за дейността)

:1'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 144 от
Правилника за дейността) (3 x 2')

:6'

Членове на ЕП :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'

Комисия (включително отговорите) :10'

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

Членове на ЕП :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 3'



Срокове

 
 

Понеделник, 16 декември 2019 г.

 

 

Вторник, 17 декември 2019 г.
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63 À • Отбелязване на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 1989 г. - Изявление на
Комисията

- Предложения за резолюции Понеделник, 16 декември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 17 декември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 17 декември, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 18 декември, 16:00 ч.

19 À • Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0 -
Въпрос с искане за устен отговор (O-000040/2019 - B9-0060/2019)

- Предложения за резолюции Четвъртък, 12 декември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 16 декември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 16 декември, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 17 декември, 16:00 ч.

46 À • Върховенството на закона в Малта след последните разкрития около убийството на Дафне
Каруана Галиция - Изявление на Комисията

- Предложения за резолюции Понеделник, 16 декември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 17 декември, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 17 декември, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 17 декември, 19:00 ч.

55 À • Стратегията на ЕС за хората с увреждания за периода след 2020 г. - Изявление на Комисията

Предложения за резолюции

Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Изменения към предложенията за обща резолюция

25 À • Инициативата на ЕС за опрашителите - Изявления на Съвета и Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 11 декември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 16 декември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 16 декември, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 17 декември, 16:00 ч.

24 À • Въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите - Въпрос с
искане за устен отговор (O-000042/2019 - B9-0062/2019)

- Предложения за резолюции Четвъртък, 12 декември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 16 декември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 16 декември, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 17 декември, 16:00 ч.
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48 À • Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: удължаване на срока за одобренията
на активни вещества, включително димоксистробин и манкозеб - Предложение за резолюция

- Изменения Петък, 13 декември, 13:00 ч.

40 À • Публична дискриминация и слово на омразата срещу ЛГБТИ лица, включително зони, забранени
за ЛГБТИ лица - Предложения за резолюции

- Предложения за резолюции Сряда, 11 декември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 16 декември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 16 декември, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 17 декември, 16:00 ч.

39 À • Положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“) - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Понеделник, 16 декември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 17 декември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 17 декември, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 18 декември, 16:00 ч.

43 À • Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията - Изявление на
заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на сигурност

Предложения за резолюции

Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Изменения към предложенията за обща резолюция

57 À • Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Понеделник, 16 декември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 17 декември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 17 декември, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 18 декември, 16:00 ч.

65 À • Насилствено потушаване на неотдавнашните протести в Иран  - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Вторник, 17 декември, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Сряда, 18 декември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Събота, 18 януари, 14:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 18 декември, 19:00 ч.

64 À • Стратегия на ЕС за слагане на край на гениталното осакатяване на жени навсякъде по света -
Изявления на Съвета и Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 5 февруари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 10 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 10 февруари, 20:00 ч.
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61 À • Нарушения на правата на човека, включително на религиозните свободи, в Буркина Фасо

- Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 16 декември, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)

Сряда, 18 декември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от
Правилника за дейността)

Сряда, 18 декември, 14:00 ч.

60 À • Афганистан, по-специално твърденията за сексуално насилие над момчета в провинция Логар

- Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 16 декември, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)

Сряда, 18 декември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от
Правилника за дейността)

Сряда, 18 декември, 14:00 ч.

62 À • Руският закон за „чуждестранните агенти“

- Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 16 декември, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)

Сряда, 18 декември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от
Правилника за дейността)

Сряда, 18 декември, 14:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване във вторник Петък, 13 декември, 12:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в сряда Понеделник, 16 декември, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 17 декември, 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 144 от Правилника за дейността)

Сряда, 18 декември, 19:00 ч.
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