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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

646.752/OJ 646.752/OJ

Сряда, 29 януари 2020 г. 1

15:00 - 18:00 1

Възобновяване на сесията 1

Международен ден в памет на жертвите на Холокоста – 75-а годишнина от освобождаването на
Аушвиц 1

Ред на работа 1

Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия  - Препоръка: Guy Verhofstadt
(A9-0004/2020) 1

18:00 - 18:15 ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък) 1

Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от
Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия  - Препоръка: Guy Verhofstadt
(A9-0004/2020) 1

18:15 - 24:00 Разисквания (в края на гласуванията) 1

Възникването на огнище и разпространение на нов коронавирус  - Изявления на Съвета и Комисията 1

Правата на коренното население - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 1

Изменението от 2019 г. на закона за индийското гражданство - Изявление на заместник-председателя
на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката
на сигурност 2

Извънредното хуманитарно положение на гръцките острови, особено на децата: гарантиране на
закрила, преместване и събиране на семейството - Изявления на Съвета и Комисията 2

Стратегията на ЕС за мобилност и транспорт: необходими мерки до 2030 г. и след това - Изявление на
Комисията 2

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността) 2

Четвъртък, 30 януари 2020 г. 3

09:00 - 11:20 3

Работна програма на Комисията за 2020 г. - Изявление на Комисията 3

Отговор на ЕС на пораженията, причинени от наводненията в Испания - Изявление на Комисията 3

11:30 - 13:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 3

График на месечните сесии на Парламента за 2021 г. 3

График на месечните сесии на Парламента за 2022 г. 3

Проверка на пълномощията  - Доклад: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020) 3

Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране  - Доклад: Irene Tinagli (A9-0009/2020) 3

Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране  - Доклад: Irene Tinagli (A9-0011/2020) 3

Назначаване на заместник-председателя на Единния съвет за преструктуриране  - Доклад: Irene
Tinagli (A9-0010/2020) 3

Назначаване на изпълнителния директор на Европейския банков орган (ЕБО)  - Доклад: Irene Tinagli
(A9-0008/2020) 4

Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: класифициране, етикетиране
и опаковане на вещества и смеси - титанов диоксид - Предложение за резолюция 4

Общо зарядно устройство за мобилното радиооборудване - Предложения за резолюции 4

Разликата в заплащането на жените и мъжете - Предложения за резолюции 4



Съдържание

646.752/OJ 646.752/OJ

Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 6

Срокове 7



Сряда, 29 януари 2020 г.

 

 

15:00 - 18:00

 

18:00 - 18:15     ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)

 

18:15 - 24:00     Разисквания (в края на гласуванията)
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646.752/OJ 646.752/OJ

15:00 - 18:00 Възпоменание и разисквания

18:00 - 18:15 ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)

18:15 - 24:00 Разисквания (в края на гласуванията)

1 • Възобновяване на сесията

4 • Международен ден в памет на жертвите на Холокоста – 75-а годишнина от
освобождаването на Аушвиц

[2019/2966(RSP)]

14 • Ред на работа

6 ««« • Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна
енергия

Препоръка: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на
Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]

Комисия по конституционни въпроси

6 ««« - Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

Препоръка: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]

Комисия по конституционни въпроси

28 • Възникването на огнище и разпространение на нов коронавирус

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2511(RSP)]

13 • Правата на коренното население

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

[2019/3015(RSP)]
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16 À • Изменението от 2019 г. на закона за индийското гражданство

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

[2020/2519(RSP)]

Гласуването ще бъде проведено по време на втората месечна сесия през март

15 • Извънредното хуманитарно положение на гръцките острови, особено на
децата: гарантиране на закрила, преместване и събиране на семейството

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2520(RSP)]

17 • Стратегията на ЕС за мобилност и транспорт: необходими мерки до 2030 г. и
след това

Изявление на Комисията

[2020/2518(RSP)]

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



Четвъртък, 30 януари 2020 г.

 

 

09:00 - 11:20     

 

11:30 - 13:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

3 3Четвъртък, 30 януари 2020 г.

646.752/OJ 646.752/OJ

09:00 - 11:20 Разисквания

11:30 - 13:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

5 • Работна програма на Комисията за 2020 г.

Изявление на Комисията

[2019/2965(RSP)]

29 • Отговор на ЕС на пораженията, причинени от наводненията в Испания

Изявление на Комисията

[2020/2537(RSP)]

21 À - График на месечните сесии на Парламента за 2021 г.

[2020/2508(RSO)]

20 À - График на месечните сесии на Парламента за 2022 г.

[2020/2509(RSO)]

10 À - Проверка на пълномощията

Доклад: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Доклад относно проверката на пълномощия

[2019/2180(REG)]

Комисия по правни въпроси

26 « - Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране

Доклад: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

Доклад относно предложението за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране

[N9-0005/2020 - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

25 « - Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране

Доклад: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

Доклад относно предложението за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране

[N9-0005/2020 - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

24 « - Назначаване на заместник-председателя на Единния съвет за преструктуриране

Доклад: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

Доклад относно предложението за назначаване на заместник-председател на Единния съвет за
преструктуриране

[N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси
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23 « - Назначаване на изпълнителния директор на Европейския банков орган (ЕБО)

Доклад: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

Доклад относно предложението за назначаване на изпълнителния директор на Европейския банков
орган

[N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

22 À - Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: класифициране,
етикетиране и опаковане на вещества и смеси - титанов диоксид

Предложение за резолюция

B9-0071/2020

[2019/2843(DEA)]

8 À - Общо зарядно устройство за мобилното радиооборудване

Предложения за резолюции

RC B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020,
B9-0085/2020

[2019/2983(RSP)]

(Разискване: 13/01/2020)

7 À - Разликата в заплащането на жените и мъжете

Предложения за резолюции

B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

[2019/2870(RSP)]

(Разискване: 13/01/2020)



 

 
Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 

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

 
 

Сряда, 29 януари 2020 г.

 

15:00 - 18:00

 

18:15 - 24:00

 

 

Четвъртък, 30 януари 2020 г.

 

09:00 - 11:20
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Съвет (включително отговорите) :5'

Комисия (включително отговорите) :5'

Докладчици :6'

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

Членове на ЕП :60' 30

PPE : 12' 30, S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 5'

Съвет (включително отговорите) :20'

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

:20'

Комисия (включително отговорите) :30'

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

Членове на ЕП :135'

PPE : 31', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 13' 30, ID : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, NI : 10'
30

Комисия (включително отговорите) :20'

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

Членове на ЕП :74' 30

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



Срокове

 
 

Сряда, 29 януари 2020 г.

 

 

Четвъртък, 30 януари 2020 г.
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16 À • Изменението от 2019 г. на закона за индийското гражданство - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Сряда, 25 март, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 30 март, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 30 март, 20:00 ч.

21 À • График на месечните сесии на Парламента за 2021 г.

- Изменения Вторник, 28 януари, 19:00 ч.

- Искания за поименно гласуване Сряда, 29 януари, 16:00 ч.

20 À • График на месечните сесии на Парламента за 2022 г.

- Изменения Вторник, 28 януари, 19:00 ч.

- Искания за поименно гласуване Сряда, 29 януари, 16:00 ч.

10 À • Проверка на пълномощията  - Доклад: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

- Изменения Сряда, 29 януари, 18:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 29 януари, 21:00 ч.

22 À • Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: класифициране,
етикетиране и опаковане на вещества и смеси - титанов диоксид - Предложение за резолюция

- Изменения Понеделник, 27 януари, 13:00 ч.

8 À • Общо зарядно устройство за мобилното радиооборудване - Предложения за резолюции

- 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.

7 À • Разликата в заплащането на жените и мъжете - Предложения за резолюции

- 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.
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