
15/01/20 646.106/OJ

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2019 2024

Документ за разглеждане в заседание

ДНЕВЕН РЕД

13 - 16 януари 2020 г.
Страсбург



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

646.106/OJ 646.106/OJ

Понеделник, 13 януари 2020 г. 1

17:00 - 23:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Опустошителни пожари в Австралия и други екстремни метеорологични явления вследствие на
изменението на климата - Изявление на Комисията 1

Трансграничната организирана престъпност и нейното въздействие върху свободното движение -
Изявление на Комисията 1

Общо зарядно устройство за мобилно радиооборудване - Изявление на Комисията 1

Разлика в заплащането на жените и мъжете - Изявление на Комисията 1

„Жилището преди всичко“ като неотложна необходимост от действия за справяне със ситуацията с
бездомните хора в Европа - Изявление на Комисията 1

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността) 1

Вторник, 14 януари 2020 г. 2

09:00 - 13:00 2

[КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ] Представяне на програмата за дейността на хърватското
председателство - Изявления на Съвета и Комисията 2

Прилагане и мониторинг на разпоредбите относно правата на гражданите в Споразумението за
оттегляне на Обединеното кралство - Изявления на Съвета и Комисията 2

15:00 - 23:00 2

План за устойчиви инвестиции, фонд за справедлив преход и пътна карта за социална Европа -
Изявление на Комисията 2

Положението в Иран и Ирак след неотдавнашната ескалация - Изявление на заместник-председателя
на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката
на сигурност 2

Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на
Европейския съюз в тази област   - Доклад: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019) 2

Общо разискване - ОВППС и ОПСО (член 36 от ДЕС) 3

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност  -
Доклад: David McAllister (A9-0054/2019) 3

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност  -
Доклад: Arnaud Danjean (A9-0052/2019) 3

Положението в Либия - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 3

Положението във Венесуела след незаконния избор на новия председател и на новото Бюро на
Националното събрание ("парламентарен държавен преврат") - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност 3

Сряда, 15 януари 2020 г. 4

09:00 - 11:50 4

Позиция на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа 4

12:00 - 12:30 Тържествено заседание 4

Реч на Негово Величество крал Абдула Втори, крал на Хашемитско кралство Йордания 4



Съдържание

646.106/OJ 646.106/OJ

12:30 - 14:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 4

Числен състав на комисиите 4

Протокол към Споразумението между ЕС, Исландия и Норвегия относно критериите и механизмите
за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в
държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на
правоприлагането  - Препоръка: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019) 4

Споразумение между ЕС и Китай относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги  -
Препоръка: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019) 4

Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки
предприятия     - Доклад: Inese Vaidere (A9-0055/2019) 5

Европейски зелен пакт - Предложения за резолюции 5

Прилагане и мониторинг на разпоредбите относно правата на гражданите в Споразумението за
оттегляне на Обединеното кралство - Предложение за резолюция 5

Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на
Европейския съюз в тази област   - Доклад: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019) 5

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност  - Доклад:
David McAllister (A9-0054/2019) 5

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност  - Доклад:
Arnaud Danjean (A9-0052/2019) 5

Позиция на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа - Предложения за
резолюции 5

15:00 - 23:00 6

Изопачаване на европейската история и спомени за Втората световна война - Разискване по актуален
въпрос (член 162 от Правилника за дейността) 6

Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Унгария - Изявления на Съвета и
Комисията 6

Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша - Изявления на Съвета и
Комисията 6

Възобновяването на наказателното преследване срещу министър-председателя на Чехия във връзка
със злоупотребата със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси - Изявления на Съвета и
Комисията 6

COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г. - Изявление на Комисията 6

Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г.  - Доклад: Peter Jahr (A9-0032/2019) 6

Реформа на общите принципи на комитологията - Изявление на Комисията 6

Четвъртък, 16 януари 2020 г. 7

09:00 - 11:50 7

Институции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз: предотвратяване на конфликти на
интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация -
Въпрос с искане за устен отговор (O-000048/2019 - B9-0001/20) 7

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава (член 144 от Правилника за дейността) 7

Бурунди, и по-специално свободата на словото 7

Нигерия, и по-специално неотдавнашните терористични нападения 7

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 7

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) 7

Положението във Венесуела след незаконния избор на новия председател и на новото Бюро на
Националното събрание ("парламентарен държавен преврат") - Предложения за резолюции 7

Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария - Предложение за
резолюция 7

COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г. - Предложение за резолюция 8

Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г.  - Доклад: Peter Jahr (A9-0032/2019) 8



Съдържание

646.106/OJ 646.106/OJ

Институции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз: предотвратяване на конфликти на
интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната администрация -
Предложения за резолюции 8

15:00 - 16:00 8

Незаконни предмети, създадени чрез триизмерен печат - Въпрос с искане за устен отговор
(O-000002/2020 - B9-0002/20) 8

Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 10

Срокове 12



Понеделник, 13 януари 2020 г.

 

 

17:00 - 23:00     
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17:00 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

66 • Опустошителни пожари в Австралия и други екстремни метеорологични
явления вследствие на изменението на климата

Изявление на Комисията

[2020/2504(RSP)]

42 • Трансграничната организирана престъпност и нейното въздействие върху
свободното движение

Изявление на Комисията

[2019/2985(RSP)]

47 À • Общо зарядно устройство за мобилно радиооборудване

Изявление на Комисията

[2019/2983(RSP)]

Гласуването ще се състои по време на следваща месечна сесия.

35 À • Разлика в заплащането на жените и мъжете

Изявление на Комисията

[2019/2870(RSP)]

Гласуването ще се състои през втората януарска сесия

54 • „Жилището преди всичко“ като неотложна необходимост от действия за
справяне със ситуацията с бездомните хора в Европа

Изявление на Комисията

[2019/3013(RSP)]

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



Вторник, 14 януари 2020 г.

 

 

09:00 - 13:00     

 

15:00 - 23:00     
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646.106/OJ 646.106/OJ

09:00 - 13:00 Разисквания

15:00 - 23:00 Разисквания

23 • [КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ] Представяне на програмата за дейността на
хърватското председателство

Изявления на Съвета и Комисията

[2019/2959(RSP)]

65 À • Прилагане и мониторинг на разпоредбите относно правата на гражданите в
Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2505(RSP)]

Гласуването ще се състои в сряда

55 • План за устойчиви инвестиции, фонд за справедлив преход и пътна карта за
социална Европа

Изявление на Комисията

[2019/3014(RSP)]

64 • Положението в Иран и Ирак след неотдавнашната ескалация

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

[2020/2506(RSP)]

11 À • Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света
и политиката на Европейския съюз в тази област

Доклад: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на
Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2018 г.

[2019/2125(INI)]

Комисия по външни работи



Общо разискване - ОВППС и ОПСО (член 36 от ДЕС)

 
Край на общите разисквания
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10 À • Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и
политика на сигурност

Доклад: David McAllister (A9-0054/2019)

Доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на
сигурност  – годишен доклад

[2019/2136(INI)]

Комисия по външни работи

12 À • Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и
политика на сигурност

Доклад: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

Доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на
сигурност – годишен доклад

[2019/2135(INI)]

Комисия по външни работи

33 • Положението в Либия

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

[2019/2984(RSP)]

63 À • Положението във Венесуела след незаконния избор на новия председател и на
новото Бюро на Националното събрание ("парламентарен държавен преврат")

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

[2020/2507(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък



Сряда, 15 януари 2020 г.

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Тържествено заседание

 

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

12:00 - 12:30 Тържествено заседание

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

15:00 - 23:00 Разисквания

53 À • Позиция на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на
Европа

[2019/2990(RSP)]

51 • Реч на Негово Величество крал Абдула Втори, крал на Хашемитско кралство
Йордания

[2019/2962(RSP)]

70 À - Числен състав на комисиите

B9-0039/2020

[2020/2512(RSO)]

31 ««« - Протокол към Споразумението между ЕС, Исландия и Норвегия относно критериите и
механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище,
която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до
Евродак за целите на правоприлагането

Препоръка: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключването на протокол между
Европейския съюз, Република Исландия и Кралство Норвегия към Споразумението между
Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и
механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е
подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите
на правоприлагането

[15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

29 ««« - Споразумение между ЕС и Китай относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

Препоръка: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумение
между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република относно някои аспекти
на въздухоплавателните услуги

[11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)]

Комисия по транспорт и туризъм
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13 À« - Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за
малки предприятия

Доклад: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО
относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за
малките предприятия

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 -  - 13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

37 À - Европейски зелен пакт

Предложения за резолюции

RC B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020,
B9-0045/2020, B9-0046/2020

[2019/2956(RSP)]

(Разискване: 11/12/2019)

65 À - Прилагане и мониторинг на разпоредбите относно правата на гражданите в Споразумението за
оттегляне на Обединеното кралство

Предложение за резолюция

B9-0031/2020

[2020/2505(RSP)]

11 À - Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката
на Европейския съюз в тази област

Доклад: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

[2019/2125(INI)]

Комисия по външни работи

10 À - Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност

Доклад: David McAllister (A9-0054/2019)

[2019/2136(INI)]

Комисия по външни работи

12 À - Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност

Доклад: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

[2019/2135(INI)]

Комисия по външни работи

53 À - Позиция на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа

Предложения за резолюции

B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

[2019/2990(RSP)]



15:00 - 23:00     
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58 • Изопачаване на европейската история и спомени за Втората световна война

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

[2019/3016(RSP)]

41 • Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Унгария

Изявления на Съвета и Комисията

[2019/2986(RSP)]

69 • Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2510(RSP)]

40 À • Възобновяването на наказателното преследване срещу министър-председателя
на Чехия във връзка със злоупотребата със средства на ЕС и потенциални
конфликти на интереси

Изявления на Съвета и Комисията

[2019/2987(RSP)]

Гласуването ще се проведе през февруари

14 À • COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г.

Изявление на Комисията

[2019/2824(RSP)]

32 À • Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г.

Доклад: Peter Jahr (A9-0032/2019)

 Доклад относно годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман през
2018 г.

[2019/2134(INI)]

Комисия по петиции

57 • Реформа на общите принципи на комитологията

Изявление на Комисията

[2019/2974(RSP)]



Четвъртък, 16 януари 2020 г.

 

 

09:00 - 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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09:00 - 11:50 Разисквания

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

15:00 - 16:00 Разисквания

15 À • Институции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз:
предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или
служебно правоотношение в публичната администрация

Въпрос с искане за устен отговор

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Комисия по икономически и парични въпроси
Комисия
Институции и органи в рамките на икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти
на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната
администрация

[2019/2950(RSP)]

60 À • Бурунди, и по-специално свободата на словото

RC B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020,
B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Нигерия, и по-специално неотдавнашните терористични нападения

RC B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020,
B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

21 • 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 - Положението във Венесуела след незаконния избор на новия председател и на новото Бюро на
Националното събрание ("парламентарен държавен преврат")

Предложения за резолюции

RC B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020,
B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария

Предложение за резолюция

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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14 À - COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г.

Предложение за резолюция

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г.

Доклад: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Комисия по петиции

15 À - Институции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз: предотвратяване на
конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в
публичната администрация

Предложения за резолюции

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • Незаконни предмети, създадени чрез триизмерен печат

Въпрос с искане за устен отговор

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Комисия по правни въпроси
Комисия
(Незаконни) предмети, създадени чрез триизмерен печат

[2019/2964(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, 13 януари 2020 г.

 

17:00 - 23:00

 

 

Вторник, 14 януари 2020 г.

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 23:00

 

 

Сряда, 15 януари 2020 г.

 

09:00 - 11:50

 

10 10Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

646.106/OJ 646.106/OJ

Комисия (включително отговорите) :50'

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

Членове на ЕП :150' 30

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

Съвет (включително отговорите) :25'

Комисия (включително отговорите) :25'

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

Членове на ЕП :120'

PPE : 27', S&D : 23' 30, Renew : 17', Verts/ALE : 12' 30, ID : 12', ECR : 10' 30, GUE/NGL : 7' 30, NI : 10'

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

:45'

Комисия (включително отговорите) :10'

Докладчици (3 x 6') :18'

Докладчик по становище :1'

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

Членове на ЕП :255'

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 26', ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Съвет (включително отговорите) :5'

Комисия (включително отговорите) :5'

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

Членове на ЕП :105' 30

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 8' 30



15:00 - 23:00

 

 

Четвъртък, 16 януари 2020 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

11 11Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

646.106/OJ 646.106/OJ

Съвет (включително отговорите) :35'

Комисия (включително отговорите) :60'

Омбудсман :10'

Докладчик :6'

Оратор в разискване по актуални въпроси :4'

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

Членове на ЕП :227' 30

PPE : 49', S&D : 42', Renew : 30' 30, Verts/ALE : 24', ID : 23' 30, ECR : 21', GUE/NGL : 17', NI : 20' 30

Автор (комисия) :5'

Комисия (включително отговорите) :15'

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

Автор на всяко предложение за резолюция (член 144 от
Правилника за дейността)

:1'

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

:4'

Членове на ЕП :89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Комисия (включително отговорите) :5'

Автор (комисия) :5'

„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, 13 януари 2020 г.

 

 

Вторник, 14 януари 2020 г.
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47 À • Общо зарядно устройство за мобилно радиооборудване - Изявление на Комисията

Предложения за резолюции

Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Изменения към предложенията за обща резолюция

35 À • Разлика в заплащането на жените и мъжете - Изявление на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 22 януари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 27 януари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 27 януари, 14:00 ч.

65 À • Прилагане и мониторинг на разпоредбите относно правата на гражданите в Споразумението за
оттегляне на Обединеното кралство - Изявления на Съвета и Комисията

- Предложение за резолюция Четвъртък, 9 януари, 16:00 ч.

- Изменения към предложението за резолюция Понеделник, 13 януари, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 14 януари, 16:00 ч.

11 À • Годишен доклад за 2018 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на
Европейския съюз в тази област   - Доклад: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Изменения Сряда, 8 януари, 13:00 ч.

10 À • Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност  -
Доклад: David McAllister (A9-0054/2019)

- Изменения Сряда, 8 януари, 13:00 ч.

12 À • Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност  -
Доклад: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

- Изменения Сряда, 8 януари, 13:00 ч.

63 À • Положението във Венесуела след незаконния избор на новия председател и на новото Бюро на
Националното събрание ("парламентарен държавен преврат") - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Понеделник, 13 януари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 14 януари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 14 януари, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 15 януари, 16:00 ч.



Сряда, 15 януари 2020 г.

 

 

Четвъртък, 16 януари 2020 г.
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53 À • Позиция на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа

- Предложения за резолюции Четвъртък, 9 януари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 13 януари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 13 януари, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 14 януари, 16:00 ч.

70 À • Числен състав на комисиите

- Предложение за решение Четвъртък, 9 януари, 16:00 ч.

- Изменения Понеделник, 13 януари, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 14 януари, 16:00 ч.

13 À • Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки
предприятия     - Доклад: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

- Сроковете предстоят да бъдат уточнени Петък, 31 декември, 12:00 ч.

37 À • Европейски зелен пакт - Предложения за резолюции

- Предложения за резолюции Петък, 10 януари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 14 януари, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 14 януари, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 14 януари, 19:00 ч.

40 À • Възобновяването на наказателното преследване срещу министър-председателя на Чехия във
връзка със злоупотребата със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси - 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.

14 À • COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г. - Изявление на Комисията

- Предложение за резолюция Четвъртък, 9 януари, 13:00 ч.

- Изменения към предложението за резолюция Понеделник, 13 януари, 19:00 ч.

32 À • Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г.  - Доклад: Peter Jahr
(A9-0032/2019)

- Изменения Сряда, 8 януари, 13:00 ч.

15 À • Институции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз: предотвратяване на
конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в
публичната администрация - Въпрос с искане за устен отговор (O-000048/2019 - B9-0001/20)

- Предложения за резолюции Понеделник, 13 януари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 14 януари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 14 януари, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 15 януари, 16:00 ч.



Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
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60 À • Бурунди, и по-специално свободата на словото

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

Понеделник, 13 януари, 20:00 ч.

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

Сряда, 15 януари, 13:00 ч.

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

Сряда, 15 януари, 14:00 ч.

62 À • Нигерия, и по-специално неотдавнашните терористични нападения

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

Понеделник, 13 януари, 20:00 ч.

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

Сряда, 15 януари, 13:00 ч.

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

Сряда, 15 януари, 14:00 ч.

71 À • Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария - Предложение за
резолюция

- Предложение за резолюция Понеделник, 13 януари, 19:00 ч.

- Изменения към предложението за резолюция Вторник, 14 януари, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване във вторник Петък, 10 януари, 12:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в сряда Понеделник, 13 януари, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 14 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 144 от Правилника за дейността)

Сряда, 15 януари, 19:00 ч.
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