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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

647.408/OJ 647.408/OJ

Понеделник, 10 февруари 2020 г. 1

17:00 - 23:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Предложение на Комисията относно прегледа на икономическото управление - Изявление на
Комисията 1

Оценка на предложението на Европейската комисия за преразглеждане на методологията за
разширяване - Изявление на Комисията 1

Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите и
свободното движение на стоки и услуги - Въпрос с искане за устен отговор (O-000008/2020 -
B9-0007/20) 1

МСП и едно по-добро регулиране - Изявление на Комисията 1

Общо разискване - Списък на Съюза на проекти от общ интерес и преразглеждане на указанията за
TEN-E 1

Преразглеждане на указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура - Въпрос с искане
за устен отговор (O-000012/2020 - B9-0008/2020) 1

Възражение съгласно член 112: списък на Съюза на проекти от общ интерес 1

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността) 2

Вторник, 11 февруари 2020 г. 3

09:00 - 12:30 3

Предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания
и Северна Ирландия - Изявления на Съвета и Комисията 3

Общо разискване - Виетнам 3

Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам  - Препоръка: Geert
Bourgeois (A9-0003/2020) 3

Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (резолюция)  - Доклад:
Geert Bourgeois (A9-0017/2020) 3

Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам  - Препоръка: Geert Bourgeois
(A9-0002/2020) 3

Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (резолюция)  - Доклад: Geert
Bourgeois (A9-0014/2020) 4

15:00 - 23:00 4

Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г.  - Доклад: Costas Mavrides (A9-0016/2020) 4

Нарушение на Решение 2017/2074 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението
във Венесуела - незаконно влизане на територията на държава - членка на ЕС, на включено в списъка
със санкции лице  - Изявления на Съвета и Комисията 4

План на САЩ за Близкия изток: отговор на ЕС в съответствие с международното право - Изявление
на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на сигурност 4

Настоящото положение със сигурността в Сирия - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност 4

Новата всеобхватна стратегия ЕС – Африка - Въпрос с искане за устен отговор (O-000007/2020 -
B9-0006/2020) 4

Борба с антисемитизма, расизма и омразата в цяла Европа - Изявления на Съвета и Комисията 5

Продължаващата заплаха за върховенството на закона в Полша - Изявления на Съвета и Комисията 5

Незаконната търговия с домашни любимци в ЕС - Въпроси с искане за устен отговор (O-000010/2020
- B9-0003/2020)  (O-000011/2020 - B9-0004/2020) 5



Съдържание

647.408/OJ 647.408/OJ

Сряда, 12 февруари 2020 г. 6

09:00 - 11:50 6

Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет на 20 февруари 2020 г. относно
многогодишната финансова рамка - Изявления на Съвета и Комисията 6

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 6

Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам  - Препоръка: Geert
Bourgeois (A9-0003/2020) 6

Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (резолюция)  - Доклад:
Geert Bourgeois (A9-0017/2020) 6

Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам  - Препоръка: Geert Bourgeois
(A9-0002/2020) 6

Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (резолюция)  - Доклад: Geert
Bourgeois (A9-0014/2020) 6

Възражение съгласно член 112: списък на Съюза на проекти от общ интерес 6

Възражение съгласно член 112: оловото и неговите съединения 6

Стратегия на ЕС за прекратяване на гениталното осакатяване на жени по света - Предложения за
резолюции 7

Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите и
свободното движение на стоки и услуги - Предложения за резолюции 7

Предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания
и Северна Ирландия - Предложения за резолюции 7

Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г.  - Доклад: Costas Mavrides (A9-0016/2020) 7

Незаконната търговия с домашни любимци в ЕС - Предложение за резолюция 7

15:00 - 23:00 7

Социална Европа в един дигитален свят - Разискване по актуален въпрос (член 162 от Правилника за
дейността) 7

Стратегия за равенство между половете - Изявление на Комисията 7

Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените - Въпрос с
искане за устен отговор (O-000006/2020 - B9-0005/2020) 7

Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO)  - Доклад: Roberta Metsola
(A9-0022/2019) 8

Актуално състояние на борбата на ЕС срещу изпирането на пари, с оглед на аферата „Луандалийкс“ -
Изявления на Съвета и Комисията 8

Хуманитарното положение на бежанците по външните граници на ЕС - Изявления на Съвета и
Комисията 8

По-добър интернет за децата - Изявление на Комисията 8

Коронавирус: гарантиране на основните права и координирани европейски действия - Изявление на
Комисията 8

Четвъртък, 13 февруари 2020 г. 9

09:00 - 11:50 9

Стратегията „От фермата до трапезата“ – ключовата роля на земеделските стопани и селските райони
- Въпрос с искане за устен отговор (O-000013/2020 - B9-0009/2020) 9

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

Гвинея Конакри, и по-специално насилието спрямо протестиращите 9

Детски труд в мини в Мадагаскар 9



Съдържание

647.408/OJ 647.408/OJ

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

Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO)  - Доклад: Roberta Metsola
(A9-0022/2019) 9

Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените - Предложение
за резолюция 9

15:00 - 16:00 10

Пътна безопасност - Изявление на Комисията 10

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

Срокове 14



Понеделник, 10 февруари 2020 г.

 

 

17:00 - 23:00     

 
Общо разискване - Списък на Съюза на проекти от общ интерес и

преразглеждане на указанията за TEN-E

1 1Понеделник, 10 февруари 2020 г.

647.408/OJ 647.408/OJ

17:00 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

57 • Предложение на Комисията относно прегледа на икономическото управление

Изявление на Комисията

[2020/2553(RSP)]

58 • Оценка на предложението на Европейската комисия за преразглеждане на
методологията за разширяване

Изявление на Комисията

[2020/2554(RSP)]

45 À • Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на
потребителите и свободното движение на стоки и услуги

Въпрос с искане за устен отговор

Petra De Sutter (O-000008/2020 - B9-0007/20)
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Комисия
Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите и на
свободното движение на стоки и услуги

[2019/2915(RSP)]

Гласуването ще се състои в сряда

37 • МСП и едно по-добро регулиране

Изявление на Комисията

[2020/2521(RSP)]

51 À • Преразглеждане на указанията за трансевропейската енергийна
инфраструктура

Въпрос с искане за устен отговор

Cristian-Silviu Buşoi (O-000012/2020 - B9-0008/2020)
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Комисия
Преразглеждане на указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура

[2020/2549(RSP)]

Гласуването ще бъде проведено през март

66 À • Възражение съгласно член 112: списък на Съюза на проекти от общ
интерес

[2019/2907(DEA)]

Гласуването ще се състои в сряда



Край на общите разисквания

2 2Понеделник, 10 февруари 2020 г.

647.408/OJ 647.408/OJ

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



Вторник, 11 февруари 2020 г.

 

 

09:00 - 12:30     

 
Общо разискване - Виетнам

3 3Вторник, 11 февруари 2020 г.

647.408/OJ 647.408/OJ

09:00 - 12:30 Разисквания

15:00 - 23:00 Разисквания

60 À • Предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2557(RSP)]

Гласуването ще се състои в сряда

14 ««« • Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам

Препоръка: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на
Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и
Социалистическа република Виетнам

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Комисия по международна търговия

Гласуването ще се състои в сряда

12 À • Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам
(резолюция)

Доклад: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно
проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна
търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

[2018/0356M(NLE)]

Комисия по международна търговия

Гласуването ще се състои в сряда

13 ««« • Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам

Препоръка: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на
Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския
съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа
република Виетнам, от друга страна

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Комисия по международна търговия

Гласуването ще се състои в сряда



 
Край на общите разисквания

 

15:00 - 23:00     

4 4Вторник, 11 февруари 2020 г.

647.408/OJ 647.408/OJ

24 À • Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам
(резолюция)

Доклад: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно
проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на
Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и
неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република
Виетнам, от друга страна

[2018/0358M(NLE)]

Комисия по международна търговия

Гласуването ще се състои в сряда

11 À • Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г.

Доклад: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2018 г.

[2019/2129(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

В присъствието на Кристин Лагард, председател на ЕЦБ

71 • Нарушение на Решение 2017/2074 на Съвета относно ограничителни мерки с
оглед на положението във Венесуела - незаконно влизане на територията на
държава - членка на ЕС, на включено в списъка със санкции лице

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2564(RSP)]

61 • План на САЩ за Близкия изток: отговор на ЕС в съответствие с
международното право

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

[2020/2559(RSP)]

62 • Настоящото положение със сигурността в Сирия

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

[2020/2560(RSP)]

29 • Новата всеобхватна стратегия ЕС – Африка

Въпрос с искане за устен отговор

Tomas Tobé (O-000007/2020 - B9-0006/2020)
Комисия по развитие
Комисия
Новата всеобхватна стратегия ЕС – Африка

[2020/2500(RSP)]



5 5Вторник, 11 февруари 2020 г.

647.408/OJ 647.408/OJ

41 • Борба с антисемитизма, расизма и омразата в цяла Европа

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2524(RSP)]

63 • Продължаващата заплаха за върховенството на закона в Полша

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2561(RSP)]

16 À • Незаконната търговия с домашни любимци в ЕС

Въпроси с искане за устен отговор

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Съвет
защитата на вътрешния пазар на ЕС и правата на потребителите по отношение на отрицателните
последици от незаконната търговия с домашни любимци

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000011/2020 - B9-0004/2020)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия
защитата на вътрешния пазар на ЕС и правата на потребителите по отношение на отрицателните
последици от незаконната търговия с домашни любимци

[2019/2814(RSP)]



Сряда, 12 февруари 2020 г.

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

6 6Сряда, 12 февруари 2020 г.

647.408/OJ 647.408/OJ

09:00 - 11:50 Разисквания

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

15:00 - 23:00 Разисквания

56 • Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет на 20 февруари
2020 г. относно многогодишната финансова рамка

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2538(RSP)]

14 ««« - Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам

Препоръка: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Комисия по международна търговия

12 À - Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (резолюция)

Доклад: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Комисия по международна търговия

13 ««« - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам

Препоръка: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Комисия по международна търговия

24 À - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (резолюция)

Доклад: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Комисия по международна търговия

66 À - Възражение съгласно член 112: списък на Съюза на проекти от общ интерес

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Възражение съгласно член 112: оловото и неговите съединения

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]



 

15:00 - 23:00     
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18 À - Стратегия на ЕС за прекратяване на гениталното осакатяване на жени по света

Предложения за резолюции

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Разискване: 18/12/2019)

45 À - Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите
и свободното движение на стоки и услуги

Предложения за резолюции

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

60 À - Предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия

Предложения за резолюции

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г.

Доклад: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

16 À - Незаконната търговия с домашни любимци в ЕС

Предложение за резолюция

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Социална Европа в един дигитален свят

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

[2020/2550(RSP)]

34 • Стратегия за равенство между половете

Изявление на Комисията

[2020/2515(RSP)]

26 À • Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на
жените

Въпрос с искане за устен отговор

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Съвет
Приоритетите на ЕС за 64-тата сесия на Комисията на ООН за положението на жените

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO)

Доклад: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно
действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския
парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на
Съвета

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

64 • Актуално състояние на борбата на ЕС срещу изпирането на пари, с оглед на
аферата „Луандалийкс“

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2562(RSP)]

35 • Хуманитарното положение на бежанците по външните граници на ЕС

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2523(RSP)]

49 • По-добър интернет за децата

Изявление на Комисията

[2020/2547(RSP)]

72 • Коронавирус: гарантиране на основните права и координирани европейски
действия

Изявление на Комисията

[2020/2565(RSP)]



Четвъртък, 13 февруари 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

9 9Четвъртък, 13 февруари 2020 г.
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09:00 - 11:50 Разисквания

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

15:00 - 16:00 Разисквания

47 • Стратегията „От фермата до трапезата“ – ключовата роля на земеделските
стопани и селските райони

Въпрос с искане за устен отговор

Norbert Lins (O-000013/2020 - B9-0009/2020)
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Комисия
Стратегията „От фермата до трапезата“ – ключовата роля на земеделските стопани и селските
райони

[2020/2542(RSP)]

54 À • Гвинея Конакри, и по-специално насилието спрямо протестиращите

RC B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020,
B9-0111/2020, B9-0113/2020

[2020/2551(RSP)]

53 À • Детски труд в мини в Мадагаскар

B9-0101/2020, RC B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020,
B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

[2020/2552(RSP)]

42 • 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)

25 À«««I - Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO)

Доклад: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

26 À - Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените

Предложение за резолюция

B9-0093/2020, B9-0095/2020

[2019/2967(RSP)]



15:00 - 16:00     
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65 • Пътна безопасност

Изявление на Комисията

[2020/2563(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, 10 февруари 2020 г.

 

17:00 - 23:00

 

 

Вторник, 11 февруари 2020 г.

 

09:00 - 12:30

 

15:00 - 23:00

 

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

647.408/OJ 647.408/OJ

Комисия (включително отговорите) :40'

Автор (комисия) (2 x 5') :10'

Автор (политическа група) :2'

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

Членове на ЕП :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 30' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 15', ECR : 13' 30, GUE/NGL : 9' 30, NI :
7' 30

Съвет (включително отговорите) :10'

Комисия (включително отговорите) :20'

Докладчици :6'

Докладчици по становище (3 x 1') :3'

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

Членове на ЕП :104' 30

PPE : 25' 30, S&D : 21', Renew : 14', ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 5' 30

Председател на Европейската централна банка (включително
отговорите)

:10'

Съвет (включително отговорите) :35'

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

:20'

Комисия (включително отговорите) :45'

Докладчици :6'

Автори (комисии) (2 x 5') :10'

„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“) (8 x 5') :40'

Членове на ЕП :179' 30

PPE : 45' 30, S&D : 36' 30, Renew : 24' 30, ID : 19' 30, Verts/ALE : 17' 30, ECR : 16' 30, GUE/NGL : 11', NI
: 8' 30



Сряда, 12 февруари 2020 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Четвъртък, 13 февруари 2020 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

13 13Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

647.408/OJ 647.408/OJ

Съвет (включително отговорите) :15'

Комисия (включително отговорите) :15'

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

Членове на ЕП :89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12', ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Оратор в разискване по актуални въпроси :4'

Съвет (включително отговорите) :30'

Комисия (включително отговорите) :60'

Докладчици :6'

Автор (комисия) :5'

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

Членове на ЕП :210' 30

PPE : 54', S&D : 43', Renew : 28' 30, ID : 23', Verts/ALE : 20' 30, ECR : 19', GUE/NGL : 13', NI : 9' 30

Комисия (включително отговорите) :15'

Автор (комисия) :5'

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

Автори на предложенията за резолюции (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 : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12', ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Комисия (включително отговорите) :10'

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

Членове на ЕП :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', ID : 3' 30, Verts/ALE : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 2' 30



Срокове

 
 

Понеделник, 10 февруари 2020 г.

 

 

Вторник, 11 февруари 2020 г.
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45 À • Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите и
свободното движение на стоки и услуги - Въпрос с искане за устен отговор (O-000008/2020 -
B9-0007/20)

- Предложение за резолюция Петък, 7 февруари, 12:00 ч.

- Изменения към предложението за резолюция Понеделник, 10 февруари, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 11 февруари, 16:00 ч.

51 À • Преразглеждане на указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура - Въпрос с искане
за устен отговор (O-000012/2020 - B9-0008/2020)

- Предложения за резолюции Сряда, 4 март, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 9 март, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 9 март, 20:00 ч.

66 À • Възражение съгласно член 112: списък на Съюза на проекти от общ интерес

- Изменения Петък, 7 февруари, 12:00 ч.

60 À • Предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия - Изявления на Съвета и Комисията

- Предложение за резолюция Петък, 7 февруари, 12:00 ч.

- Изменения към предложението за резолюция Понеделник, 10 февруари, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 11 февруари, 16:00 ч.

12 À • Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (резолюция)  - Доклад:
Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

- Изменения Сряда, 5 февруари, 13:00 ч.

24 À • Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (резолюция)  - Доклад: Geert
Bourgeois (A9-0014/2020)

- Изменения Сряда, 5 февруари, 13:00 ч.

11 À • Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г.  - Доклад: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

- Изменения Сряда, 5 февруари, 13:00 ч.

16 À • Незаконната търговия с домашни любимци в ЕС - Въпроси с искане за устен отговор
(O-000010/2020 - B9-0003/2020)  (O-000011/2020 - B9-0004/2020)

- Предложение за резолюция Сряда, 5 февруари, 13:00 ч.

- Изменения към предложението за резолюция Понеделник, 10 февруари, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 11 февруари, 16:00 ч.



Сряда, 12 февруари 2020 г.

 

 

Четвъртък, 13 февруари 2020 г.

 

Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
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48 À • Възражение съгласно член 112: оловото и неговите съединения

- Изменения Петък, 7 февруари, 12:00 ч.

18 À • Стратегия на ЕС за прекратяване на гениталното осакатяване на жени по света - Предложения за
резолюции

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

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 10 февруари, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 10 февруари, 21:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 11 февруари, 16:00 ч.

26 À • Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените - Въпрос с
искане за устен отговор (O-000006/2020 - B9-0005/2020)

- Предложение за резолюция Сряда, 5 февруари, 13:00 ч.

- Изменения към предложението за резолюция Петък, 7 февруари, 12:00 ч.

25 À • Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO)  - Доклад: Roberta Metsola
(A9-0022/2019)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 5 февруари, 13:00 ч.

54 À • Гвинея Конакри, и по-специално насилието спрямо протестиращите

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

Понеделник, 10 февруари, 20:00 ч.

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

Сряда, 12 февруари, 13:00 ч.

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

Сряда, 12 февруари, 14:00 ч.

53 À • Детски труд в мини в Мадагаскар

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

Понеделник, 10 февруари, 20:00 ч.

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

Сряда, 12 февруари, 13:00 ч.

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

Сряда, 12 февруари, 14:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в сряда Понеделник, 10 февруари, 20:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 11 февруари, 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, 12 февруари, 19:00 ч.
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