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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
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Сряда, 17 юни 2020 г. 1

15:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

15:15 - 18:00 Разисквания 1

Протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд - Изявления на Съвета и Комисията 1

Общо разискване - Подготовка на заседанието на Европейския съвет и препоръки относно
преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия 1

Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 19 юни 2020 г. - Изявления на Съвета и
Комисията 1

Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия  - Доклад: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020) 1

16:30 - 17:45 Първо гласуване 2

Доклади по процедури, свързани с имунитета 2

Искане за снемане на имунитета на Гунар Бек  - Доклад: Andrzej Halicki (A9-0036/2020) 2

Искане за снемане на имунитета на Ги Верхофстад  - Доклад: Marie Toussaint (A9-0037/2020) 2

Процедурно предложение - член 200, параграф 4 от Правилника за дейността 2

*** DELI  (TRAN A9-0085/2020) - Сключване на Евро-средиземноморско споразумение в областта на
въздухоплаването между ЕС и Израел 2

Гласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността) 2

Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане: отлагане на някои срокове
поради пандемията от COVID-19 2

Извънредна временна подкрепа по линия на ЕЗФРСР в отговор на разпространението на COVID-19
(изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013) 2

Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на
събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19 2

Гласуване на изменения 2

PIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/20020)) - Препоръки относно преговорите за ново
партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

2

Стратегия на ЕС за хората с увреждания за периода след 2020 г. - Изменения на предложения за
резолюции 2

19:00 - 21:00 Разисквания 3

Конференция относно бъдещето на Европа - Изявления на Съвета и Комисията 3

Защита на европейските стратегически сектори от чуждестранни придобивания след кризата с
COVID-19 - Изявления на Съвета и Комисията 3

Туризмът и транспортът през 2020 г. и след това - Изявление на Комисията 3

20:15  Обявяване на резултатите 3

20:30 - 21:45 Второ гласуване 3

Единни гласувания 3

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между
Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)  - Препоръка: Cláudia Monteiro de
Aguiar (A9-0024/2020) 3

Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството
между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)  - Доклад: Cláudia Monteiro de
Aguiar (A9-0023/2020) 3
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Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между
Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.)  - Препоръка: João Ferreira
(A9-0012/2020) 3

Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между
Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.)  - Доклад: João Ferreira
(A9-0013/2020) 4

Протокол относно прилагането на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между
Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност  - Препоръка: Nuno Melo
(A9-0001/2020) 4

Споразумение между Европейския съюз и Швейцария за изменение на отстъпките в рамките на СТО
на Швейцария (член XXVIII от ГАТТ от 1994 г.) за месото с подправки  - Препоръка: Jörgen Warborn
(A9-0092/2020) 4

Искане за финансиране на биомедицински изследвания относно миалгичния енцефаломиелит -
Предложение за резолюция 4

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - Техническа
помощ по инициатива на Комисията  - Доклад: Victor Negrescu (A9-0109/2020) 4

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на
помощ на Португалия, Испания, Италия и Австрия  - Доклад: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020) 4

Проект на коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет за 2020 г. за вписване на излишъка от 2019
финансова година  - Доклад: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020) 5

Проект на коригиращ бюджет № 4/2020: предложение за мобилизиране на средства от фонд
„Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Португалия, Испания, Италия и
Австрия  - Доклад: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020) 5

Сключване на споразумението за общо авиационно пространство между ЕС и Република Молдова  -
Препоръка: Roberts Zīle (A9-0084/2020) 5

Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между ЕС и Молдова
във връзка с присъединяването на Хърватия към ЕС  - Препоръка: Roberts Zīle (A9-0083/2020) 5

Изменение на Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни услуги
между Европейската общност и Мароко (присъединяване на България и Румъния)  - Препоръка: Sven
Schulze (A9-0005/2020) 5

Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между ЕС и Йордания  -
Препоръка: Andris Ameriks (A9-0086/2020) 5

Споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република за
безопасност на гражданското въздухоплаване  - Препоръка: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020) 6

Създаване на общо авиационно пространство между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и
Грузия, от друга страна  - Препоръка: Andris Ameriks (A9-0082/2020) 6

Сключване на Евро-средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между ЕС и
Израел  - Препоръка: Andor Deli (A9-0085/2020) 6

Гласуване на изменения 6

Изменения на предложения за резолюции - Конференция за бъдещето на Европа 6

Създаване на специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията,
във всички демократични процеси в Европейския съюз, нейните правомощия, числен състав и мандат 6

Създаване на специална комисия относно изкуствения интелект в цифровата ера, нейните
правомощия, числен състав и мандат 6

Изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на корекции в отговор на
пандемията от COVID-19  - Доклад: Jonás Fernández (A9-0113/2020) 6

Четвъртък, 18 юни 2020 г. 7

09:00  Обявяване на резултатите 7

09:15 - 11:30 Разисквания 7

Съвместни разисквания - Изявления на заместник-председателя на Комисията/върховен представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 7

Последиците от пандемията от COVID-19 за външната политика - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните
работи и политиката на сигурност 7

Закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да
защити високата степен на автономност на Хонконг - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката
на сигурност 7
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Реакцията на ЕС във връзка с възможното анексиране на Западния бряг от страна на Израел -
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност 7

Борбата дезинформацията във връзка с COVID-19 и нейното отражение върху свободата на
изразяване на мнение - Изявления на Съвета и Комисията 7

Съвместни разисквания - Кратки презентации на следните доклади: 8

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и  заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020
г.  - Доклад: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020) 8

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност относно Западните Балкани след срещата на високо равнище през 2020 г.  - Доклад:
Tonino Picula (A9-0091/2020) 8

10:30 - 11:45 Първо гласуване 8

Окончателно гласуване

   
8

Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия  - Доклад: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020) 8

Конференция относно бъдещето на Европа - Предложения за резолюции 8

Гласуване на изменения 8

Политика в областта на конкуренцията - годишен доклад за 2019 г.  - Доклад: Stéphanie Yon-Courtin
(A9-0022/2020) 8

14:15  Обявяване на резултатите 9

14:30 - 15:45 Второ гласуване 9

Гласуване на изменения 9

Банков съюз - годишен доклад 2019 г. 9

Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III 9

14:30 - 16:30 Разисквания 9

Положението в Шенгенското пространство вследствие на пандемията от COVID-19 - Въпроси с
искане за устен отговор (O-000037/2020 - B9-0010/20)  (O-000038/2020 - B9-0011/20) 9

Защита в ЕС на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата с COVID-19 -
Изявления на Съвета и Комисията 9

18:15  Обявяване на резултатите 9

18:30 - 19:45 Трето гласуване 9

Окончателно гласуване

   
9

Стратегия на ЕС за хората с увреждания за периода след 2020 г. - Предложения за резолюции 9

Изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на корекции в отговор на
пандемията от COVID-19  - Доклад: Jonás Fernández (A9-0113/2020) 10

Политика в областта на конкуренцията - годишен доклад за 2019 г.  - Доклад: Stéphanie Yon-Courtin
(A9-0022/2020) 10

Създаване на подкомисия по данъчните въпроси 10

Създаване на специална комисия относно борбата с рака, нейните правомощия, числен състав и
мандат 10

Създаване на специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията,
във всички демократични процеси в Европейския съюз, нейните правомощия, числен състав и мандат 10

Създаване на специална комисия относно изкуствения интелект в цифровата ера, нейните
правомощия, числен състав и мандат 10

Гласуване на изменения 10
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Изменения на предложения за резолюции - Възобновяването на разследването срещу министър-
председателя на Чешката република за злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на
интереси 10

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност относно Западните Балкани след срещата на високо равнище през 2020 г.  - Доклад: Tonino
Picula (A9-0091/2020) 10

Изменения на предложения за резолюции - Туризмът и транспортът през 2020 г. и след това 11

22:15  Обявяване на резултатите 11

Петък, 19 юни 2020 г. 12

09:00 - 10:15 Първо гласуване 12

Окончателно гласуване 12

Създаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране
при прилагането на правото на Съюза във връзка със защитата на животните по време на
транспортиране във и извън Съюза, определяне на нейните правомощия, числен състав и мандат 12

Гласуване на изменения 12

Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане: отлагане на някои срокове
поради пандемията от COVID-19  - Доклад: 12

Извънредна временна подкрепа по линия на ЕЗФРСР в отговор на разпространението на COVID-19
(изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013)  - Доклад: Norbert Lins 12

Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на
събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19  - Доклад: Loránt
Vincze 12

Първа серия от изменения на предложения за резолюции - Протестите срещу расизма след смъртта на
Джордж Флойд 12

09:15 - 11:00 Разискване 13

Заграбване на земи и обезлесяване в  басейна на Амазонка  - Изявление на Комисията 13

13:30  Обявяване на резултатите 13

13:45 - 15:00 Второ гласуване 13

Гласуване на изменения 13

Втора серия от изменения на предложения за резолюции - Протестите против расизма след смъртта
на Джордж Флойд 13

Изменения на предложения за резолюции - Закона на КНР за националната сигурност по отношение
на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на Хонконг 13

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г. 13

Изменения на предложения за резолюции - Положението в Шенгенското пространство вследствие на
пандемията от COVID-19 13

Изменения на предложения за резолюции - Защита в ЕС на трансграничните и сезонните работници в
контекста на кризата с COVID-19 13

17:30  Обявяване на резултатите 13

17:45 - 19:00 Трето гласуване 13

Окончателно гласуване

   
13

Възобновяването на разследването срещу министър-председателя на Чехия във връзка със
злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси - Предложения за резолюции 13

Банков съюз – годишен доклад за 2019 г.  - Доклад: Pedro Marques (A9-0026/2020) 13
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Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III  - Доклад: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020) 14

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и  заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.  -
Доклад: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020) 14

Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност относно Западните Балкани след срещата на високо равнище през 2020 г.  - Доклад: Tonino
Picula (A9-0091/2020) 14

Туризмът и транспортът през 2020 г. и след това - Предложения за резолюции 14

Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане: отлагане на някои срокове
поради пандемията от COVID-19  - Доклад: 14

Извънредна временна подкрепа по линия на ЕЗФРСР в отговор на разпространението на COVID-19
(изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013)  - Доклад: Norbert Lins 14

Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на
събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19  - Доклад: Loránt
Vincze 14

Протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд - Предложения за резолюции 15

Закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити
високата степен на автономност на Хонконг - Предложения за резолюции 15

Положението в Шенгенското пространство вследствие на пандемията от COVID-19 - Предложения за
резолюции 15

Защита в ЕС на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата с COVID-19 -
Предложения за резолюции 15

21:30  Обявяване на резултатите 15

Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 17

Срокове 19



Сряда, 17 юни 2020 г.

 

 

15:00 

 

15:15 - 18:00     Разисквания

 
Общо разискване - Подготовка на заседанието на Европейския съвет и

препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство

Великобритания и Северна Ирландия

 
Край на общите разисквания
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15:00 Възобновяване на сесията и ред на работа

15:15 - 18:00 Разисквания

16:30 - 17:45 Първо гласуване

19:00 - 21:00 Разисквания

20:15 Обявяване на резултатите

20:30 - 21:45 Второ гласуване

51 • Възобновяване на сесията и ред на работа

90 À • Протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2685(RSP)]

13 • Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 19 юни 2020 г.

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2656(RSP)]

17 À • Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия

Доклад: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент относно преговорите
за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия

[2020/2023(INI)]

Комисия по външни работи

Комисия по международна търговия



16:30 - 17:45     Първо гласуване
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56 • Доклади по процедури, свързани с имунитета

18 - Искане за снемане на имунитета на Гунар Бек

Доклад: Andrzej Halicki (A9-0036/2020)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Гунар Бек

[2019/2154(IMM)]

Комисия по правни въпроси

15 - Искане за снемане на имунитета на Ги Верхофстад

Доклад: Marie Toussaint (A9-0037/2020)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Ги Верхофстад

[2019/2149(IMM)]

Комисия по правни въпроси

93 • Процедурно предложение - член 200, параграф 4 от Правилника за дейността

96 • *** DELI  (TRAN A9-0085/2020) - Сключване на Евро-средиземноморско споразумение в
областта на въздухоплаването между ЕС и Израел

57 • Гласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

107 À • Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане: отлагане на някои
срокове поради пандемията от COVID-19

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

108 À • Извънредна временна подкрепа по линия на ЕЗФРСР в отговор на разпространението на
COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013)

Доклад: Norbert Lins
[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Искане за разглеждане по неотложната процедура (член 163 от Правилника за дейността)

109 À • Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите
на събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

59 • Гласуване на изменения

69 À • PIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/20020)) - Препоръки относно преговорите за ново
партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

7 À - Стратегия на ЕС за хората с увреждания за периода след 2020 г.

Изменения на предложения за резолюции

B9-0123/2020

[2019/2975(RSP)]

(Разискване: 17/12/2019)



19:00 - 21:00     Разисквания

 

20:15      Обявяване на резултатите

 

20:30 - 21:45     Второ гласуване
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10 À • Конференция относно бъдещето на Европа

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2657(RSP)]

2 • Защита на европейските стратегически сектори от чуждестранни
придобивания след кризата с COVID-19

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2663(RSP)]

4 À • Туризмът и транспортът през 2020 г. и след това

Изявление на Комисията

[2020/2649(RSP)]

116 • Единни гласувания

21 ««« - Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между
Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)

Препоръка: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане
на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и
Република Кабо Верде (2019–2024 г.)

[08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE)]

Комисия по рибно стопанство

22 - Сключване на протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на
рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)

Доклад: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на
Съвета за сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на
рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019 – 2024 г.)

[2019/0078M(NLE)]

Комисия по рибно стопанство

23 ««« - Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между
Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.)

Препоръка: João Ferreira (A9-0012/2020)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и
Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.)

[08928/2019 - C9-0011/2019 - 2019/0090(NLE)]

Комисия по рибно стопанство
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25 - Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между
Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.)

Доклад: João Ferreira (A9-0013/2020)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на
Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на
рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019—2024 г.)

[2019/0090M(NLE)]

Комисия по рибно стопанство

20 ««« - Протокол относно прилагането на Споразумението за партньорство в областта на рибарството
между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност

Препоръка: Nuno Melo (A9-0001/2020)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския
съюз на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството
между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност

[12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)]

Комисия по рибно стопанство

34 ««« - Споразумение между Европейския съюз и Швейцария за изменение на отстъпките в рамките
на СТО на Швейцария (член XXVIII от ГАТТ от 1994 г.) за месото с подправки

Препоръка: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението под формата на
размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария във връзка с преговорите по
член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. относно изменението на отстъпките в рамките на СТО на
Швейцария за месото с подправки

[12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196(NLE)]

Комисия по международна търговия

8 - Искане за финансиране на биомедицински изследвания относно миалгичния енцефаломиелит

Предложение за резолюция

B9-0186/2020

[2020/2580(RSP)]

член 227 от Правилника за дейността

32 - Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията -
Техническа помощ по инициатива на Комисията

Доклад: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране
на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2020/000 TA 2020 –
Техническа помощ по инициатива на Комисията)

[COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)]

Комисия по бюджети

31 - Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на
помощ на Португалия, Испания, Италия и Австрия

Доклад: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране
на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на
Португалия, Испания, Италия и Австрия

[COM(2020)0200 - C9-0127/2020 - 2020/2068(BUD)]

Комисия по бюджети
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36 - Проект на коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет за 2020 г. за вписване на излишъка от
2019 финансова година

Доклад: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет
за 2020 г.: вписване на излишъка от 2019 финансова година

[07764/2020 - C9-0131/2020 - 2020/2061(BUD)]

Комисия по бюджети

35 - Проект на коригиращ бюджет № 4/2020: предложение за мобилизиране на средства от фонд
„Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Португалия, Испания,
Италия и Австрия

Доклад: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

Доклад относно позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет № 4/2020 на
Европейския Съюз за финансовата 2020 година, придруаващ предложението за мобилизиране на
средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, с цел предоставяне на помощ на Португалия,
Испания, Италия и Австрия

[08097/2020 - C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)]

Комисия по бюджети

26 ««« - Сключване на споразумението за общо авиационно пространство между ЕС и Република
Молдова

Препоръка: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на
Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави
членки и Република Молдова

[13800/2012 - C7-0365/2012 - 2012/0006(NLE)]

Комисия по транспорт и туризъм

41 ««« - Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между ЕС и
Молдова във връзка с присъединяването на Хърватия към ЕС

Препоръка: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз и на
неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно
пространство между Европейския съюз и неговите държави членки и Република Молдова с оглед
присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

[07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035(NLE)]

Комисия по транспорт и туризъм

24 ««« - Изменение на Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни
услуги между Европейската общност и Мароко (присъединяване на България и Румъния)

Препоръка: Sven Schulze (A9-0005/2020)

Препоръка относно проект на решение на Съвета относно сключването на протокол за изменение на
Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни услуги между
Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга
страна, за да бъде взето предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и
на Румъния

[COM(2007)0495 - C6-0330/2007 -  - 06198/2013 - C9-0006/2019 - 2007/0181(NLE)]

Комисия по транспорт и туризъм

43 ««« - Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между ЕС и Йордания

Препоръка: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

Препоръка относно сключването от името на Съюза на Евро-средиземноморското споразумение в
областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна,
и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна

[09189/2011 - C7-0122/2011 -  - 14209/2019 - C9-0193/2019 - 2010/0180(NLE)]

Комисия по транспорт и туризъм

(Гласуване: 15/11/2011)
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14 ««« - Споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република
за безопасност на гражданското въздухоплаване

Препоръка: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за безопасност
на гражданското въздухоплаване между Европейския съюз и правителството на Китайската народна
република

[14185/2019 - C9-0191/2019 - 2018/0155(NLE)]

Комисия по транспорт и туризъм

30 ««« - Създаване на общо авиационно пространство между ЕС и неговите държави членки, от една
страна, и Грузия, от друга страна

Препоръка: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на
Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави
членки, от една страна, и Грузия, от друга страна

[09185/2011 - C7-0124/2011 -  - 09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)]

Комисия по транспорт и туризъм

(Гласуване: 15/11/2011)

48 ««« - Сключване на Евро-средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между ЕС
и Израел

Препоръка: Andor Deli (A9-0085/2020)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на
Евро-средиземноморското споразумение за въздухоплавателни услуги между Европейския съюз и
неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна

[13521/2013 - C7-0382/2013 - 2012/0324(NLE)]

Комисия по транспорт и туризъм

Ако процедурното предложение бъде отхвърлено

94 • Гласуване на изменения

60 • Изменения на предложения за резолюции - Конференция за бъдещето на Европа

86 À - Създаване на специална комисия по въпросите на външната намеса, включително
дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз, нейните
правомощия, числен състав и мандат

B9-0190/2020

[2020/2683(RSO)]

Предложение за решение в съответствие с член 207 от Правилника за дейността

85 À - Създаване на специална комисия относно изкуствения интелект в цифровата ера, нейните
правомощия, числен състав и мандат

B9-0189/2020

[2020/2684(RSO)]

Предложение за решение в съответствие с член 207 от Правилника за дейността

42 À«««I - Изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на корекции в
отговор на пандемията от COVID-19

Доклад: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

[COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси



Четвъртък, 18 юни 2020 г.

 

 

09:00      Обявяване на резултатите

 

09:15 - 11:30     Разисквания
 

Съвместни разисквания - Изявления на заместник-председателя на

Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи

и политиката на сигурност 
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09:00 Обявяване на резултатите

09:15 - 11:30 Разисквания

10:30 - 11:45 Първо гласуване

14:15 Обявяване на резултатите

14:30 - 15:45 Второ гласуване

14:30 - 16:30 Разисквания

18:15 Обявяване на резултатите

18:30 - 19:45 Трето гласуване

22:15 Обявяване на резултатите

11 • Последиците от пандемията от COVID-19 за външната политика

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

[2020/2646(RSP)]

5 À • Закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и
необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на
Хонконг

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

[2020/2665(RSP)]

98 • Реакцията на ЕС във връзка с възможното анексиране на Западния бряг
от страна на Израел

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

[2020/2687(RSP)]

9 • Борбата дезинформацията във връзка с COVID-19 и нейното отражение върху
свободата на изразяване на мнение

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2635(RSP)]



Съвместни разисквания - Кратки презентации на следните доклади:

 

10:30 - 11:45     Първо гласуване
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40 À • Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и
заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно
Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни
2020 г.

Доклад: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията
и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Източното
партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.

[2019/2209(INI)]

Комисия по външни работи

19 À • Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и
заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно
Западните Балкани след срещата на високо равнище през 2020 г.

Доклад: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията
и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Западните
Балкани след на срещата на високо равнище през 2020 г.

[2019/2210(INI)]

Комисия по външни работи

63 • Окончателно гласуване

   

17 À - Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия

Доклад: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

[2020/2023(INI)]

Комисия по външни работи

Комисия по международна търговия

10 À - Конференция относно бъдещето на Европа

Предложения за резолюции

B9-0170/2020, B9-0179/2020

[2020/2657(RSP)]

65 • Гласуване на изменения

45 À - Политика в областта на конкуренцията - годишен доклад за 2019 г.

Доклад: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

[2019/2131(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси



14:15      Обявяване на резултатите

 

14:30 - 15:45     Второ гласуване

 

14:30 - 16:30     Разисквания

 

18:15      Обявяване на резултатите

 

18:30 - 19:45     Трето гласуване
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66 • Гласуване на изменения

121 • Банков съюз - годишен доклад 2019 г.

Доклад: Pedro Marques (A9-0026/2020)
Банков съюз - годишен доклад 2019 г.
[2019/2130(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси

123 • Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III

Доклад: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)
Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2021 година, раздел III – Комисия
[2019/2213(BUD)]
Комисия по бюджети

6 À • Положението в Шенгенското пространство вследствие на пандемията от
COVID-19

Въпроси с искане за устен отговор

Juan Fernando López Aguilar (O-000037/2020 - B9-0010/20)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Съвет
Ситуацията в Шенгенското пространство след избухването на пандемията от COVID-19

Juan Fernando López Aguilar (O-000038/2020 - B9-0011/20)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Комисия
Ситуацията в Шенгенското пространство след избухването на пандемията от COVID-19

[2020/2640(RSP)]

3 À • Защита в ЕС на трансграничните и сезонните работници в контекста на
кризата с COVID-19

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2664(RSP)]

84 • Окончателно гласуване

   

7 À • Стратегия на ЕС за хората с увреждания за периода след 2020 г.

Предложения за резолюции

[2019/2975(RSP)]
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42 À«««I • Изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на
корекции в отговор на пандемията от COVID-19

Доклад: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на
корекции в отговор на пандемията от COVID-19

[COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

45 À • Политика в областта на конкуренцията - годишен доклад за 2019 г.

Доклад: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

Доклад относно политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2019
г.

[2019/2131(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

88 À • Създаване на подкомисия по данъчните въпроси

[2020/2681(RSO)]

Предложение за решение в съответствие с член 206 и член 212 от Правилника за
дейността

87 À • Създаване на специална комисия относно борбата с рака, нейните
правомощия, числен състав и мандат

[2020/2682(RSO)]

Предложение за решение в съответствие с член 207 от Правилника за дейността

86 À • Създаване на специална комисия по въпросите на външната намеса,
включително дезинформацията, във всички демократични процеси в
Европейския съюз, нейните правомощия, числен състав и мандат

[2020/2683(RSO)]

Предложение за решение в съответствие с член 207 от Правилника за дейността

85 À • Създаване на специална комисия относно изкуствения интелект в цифровата
ера, нейните правомощия, числен състав и мандат

[2020/2684(RSO)]

Предложение за решение в съответствие с член 207 от Правилника за дейността

72 • Гласуване на изменения

128 • Изменения на предложения за резолюции - Възобновяването на разследването
срещу министър-председателя на Чешката република за злоупотреба със
средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси

19 À - Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката
на сигурност относно Западните Балкани след срещата на високо равнище през 2020 г.

Доклад: Tonino Picula (A9-0091/2020)

[2019/2210(INI)]

Комисия по външни работи



 

22:15      Обявяване на резултатите
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118 • Изменения на предложения за резолюции - Туризмът и транспортът през 2020
г. и след това



Петък, 19 юни 2020 г.

 

 

09:00 - 10:15     Първо гласуване
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09:00 - 10:15 Първо гласуване

09:15 - 11:00 Разискване

13:30 Обявяване на резултатите

13:45 - 15:00 Второ гласуване

17:30 Обявяване на резултатите

17:45 - 19:00 Трето гласуване

21:30 Обявяване на резултатите

77 • Окончателно гласуване

103 À • Създаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и
лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка със
защитата на животните по време на транспортиране във и извън Съюза,
определяне на нейните правомощия, числен състав и мандат

[2020/2690(RSO)]

Предложение за решение в съответствие с член 208 от Правилника за дейността

75 • Гласуване на изменения

16 À« - Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане: отлагане на някои
срокове поради пандемията от COVID-19

Доклад:

[COM(2020)0197 - 2020/0081(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

50 À«««I - Извънредна временна подкрепа по линия на ЕЗФРСР в отговор на разпространението на
COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013)

Доклад: Norbert Lins

[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

55 À«««I - Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите
на събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19

Доклад: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Комисия по конституционни въпроси

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

119 • Първа серия от изменения на предложения за резолюции - Протестите срещу
расизма след смъртта на Джордж Флойд



09:15 - 11:00     Разискване

 

13:30      Обявяване на резултатите

 

13:45 - 15:00     Второ гласуване

 

17:30      Обявяване на резултатите

 

17:45 - 19:00     Трето гласуване
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102 • Заграбване на земи и обезлесяване в  басейна на Амазонка

Изявление на Комисията

[2020/2689(RSP)]

113 • Гласуване на изменения

124 • Втора серия от изменения на предложения за резолюции - Протестите против расизма след
смъртта на Джордж Флойд

125 • Изменения на предложения за резолюции - Закона на КНР за националната сигурност по
отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да защити високата степен на автономност на
Хонконг

126 • Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката
на сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни
2020 г.

Доклад: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)
[2019/2209(INI)]
Комисия по външни работи

110 • Изменения на предложения за резолюции - Положението в Шенгенското пространство
вследствие на пандемията от COVID-19

111 • Изменения на предложения за резолюции - Защита в ЕС на трансграничните и сезонните
работници в контекста на кризата с COVID-19

80 • Окончателно гласуване

   

89 À - Възобновяването на разследването срещу министър-председателя на Чехия във връзка със
злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси

Предложения за резолюции

B9-0192/2020

[2019/2987(RSP)]

(Разискване: 15/01/2020)

44 À - Банков съюз – годишен доклад за 2019 г.

Доклад: Pedro Marques (A9-0026/2020)

Доклад относно Банковия съюз – годишен доклад за 2019 г.

[2019/2130(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси
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33 À - Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III

Доклад: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2021 година, раздел III – Комисия

[2019/2213(BUD)]

Комисия по бюджети

40 À - Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и  заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката
на сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни
2020 г.

Доклад: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

[2019/2209(INI)]

Комисия по външни работи

19 À - Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката
на сигурност относно Западните Балкани след срещата на високо равнище през 2020 г.

Доклад: Tonino Picula (A9-0091/2020)

[2019/2210(INI)]

Комисия по външни работи

4 À - Туризмът и транспортът през 2020 г. и след това

Предложения за резолюции

RC B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020,
B9-0182/2020, B9-0184/2020

[2020/2649(RSP)]

16 À« - Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане: отлагане на някои
срокове поради пандемията от COVID-19

Доклад:

[COM(2020)0197 - 2020/0081(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

50 À«««I - Извънредна временна подкрепа по линия на ЕЗФРСР в отговор на разпространението на
COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013)

Доклад: Norbert Lins

[COM(2020)0186 - C9-0128/2020 - 2020/0075(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

55 À«««I - Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите
на събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19

Доклад: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Комисия по конституционни въпроси

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)



 

21:30      Обявяване на резултатите
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90 À - Протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд

Предложения за резолюции

B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020

[2020/2685(RSP)]

5 À - Закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да
защити високата степен на автономност на Хонконг

Предложения за резолюции

RC B9-0169/2020, B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-0176/2020,
B9-0181/2020, B9-0193/2020

[2020/2665(RSP)]

6 À - Положението в Шенгенското пространство вследствие на пандемията от COVID-19

Предложения за резолюции

B9-0165/2020

[2020/2640(RSP)]

3 À - Защита в ЕС на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата с COVID-19

Предложения за резолюции

B9-0172/2020

[2020/2664(RSP)]



 

 
Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 

Срокове

16 16

653.260/OJ 653.260/OJ



Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

 
 

Сряда, 17 юни 2020 г.

 

15:15 - 18:00

 

19:00 - 21:00

 

 

Четвъртък, 18 юни 2020 г.

 

09:15 - 11:30

 

14:30 - 16:30

 

17 17Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

653.260/OJ 653.260/OJ

Съвет (включително отговорите) :15'

Комисия (включително отговорите) :15'

Докладчик (2 x 6') :12'

Докладчик по становище (9 x 1') :9'

Членове на ЕП :75'

PPE : 17' 30, S&D : 14' 30, Renew : 10', ID : 8' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, NI : 4' 30

Съвет (включително отговорите) :20'

Комисия (включително отговорите) :30'

Членове на ЕП :44' 30

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

Съвет (включително отговорите) :5'

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

:20'

Комисия (включително отговорите) :5'

Докладчици (2 x 2') :4'

Политически групи :60'

PPE : 13' 30, S&D : 11', Renew : 8', ID : 7', Verts/ALE : 6', ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 4'

Съвет (включително отговорите) :15'

Комисия (включително отговорите) :15'

Автор (комисия) :5'

Членове на ЕП :60'

PPE : 13' 30, S&D : 11', Renew : 8', ID : 7', Verts/ALE : 6', ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 4'



Петък, 19 юни 2020 г.

 

09:15 - 11:00

 

18 18Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)
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Комисия (включително отговорите) :10'

Членове на ЕП :75'

PPE : 17' 30, S&D : 14' 30, Renew : 10', ID : 8' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, NI : 4' 30
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90 À • Протестите срещу расизма след смъртта на Джордж Флойд - Изявления на Съвета и Комисията

- Предложения за резолюции Вторник, 16 юни, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Сряда, 17 юни, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 17 юни, 14:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Сряда, 17 юни, 17:00 ч.

17 À • Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия  - Доклад: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

- Изменения Вторник, 16 юни, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Вторник, 16 юни, 19:00 ч.

107 À • Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане: отлагане на някои срокове
поради пандемията от COVID-19

- Изменения Сряда, 17 юни, 19:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Четвъртък, 18 юни, 12:00 ч.

108 À • Извънредна временна подкрепа по линия на ЕЗФРСР в отговор на разпространението на COVID-
19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013)

- Изменения Сряда, 17 юни, 19:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Четвъртък, 18 юни, 12:00 ч.

109 À • Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на
събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19

- Изменения Сряда, 17 юни, 19:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Четвъртък, 18 юни, 12:00 ч.

69 À • PIRI, HANSEN (AFET/INTA - A9-0117/20020)) - Препоръки относно преговорите за ново
партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

- Изменения Вторник, 16 юни, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Вторник, 16 юни, 19:00 ч.

10 À • Конференция относно бъдещето на Европа - Изявления на Съвета и Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 10 юни, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 15 юни, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 15 юни, 20:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Вторник, 16 юни, 16:00 ч.

4 À • Туризмът и транспортът през 2020 г. и след това - Изявление на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 10 юни, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 15 юни, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 15 юни, 20:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Вторник, 16 юни, 16:00 ч.
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5 À • Закона на КНР за националната сигурност по отношение на Хонконг и необходимостта ЕС да
защити високата степен на автономност на Хонконг - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност

- Предложения за резолюции Сряда, 10 юни, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 15 юни, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 15 юни, 20:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Вторник, 16 юни, 16:00 ч.

40 À • Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и  заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020
г.  - Доклад: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

- Изменения Сряда, 10 юни, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 15 юни, 19:00 ч.

19 À • Препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност относно Западните Балкани след срещата на високо равнище през 2020 г.  - Доклад:
Tonino Picula (A9-0091/2020)

- Изменения Сряда, 10 юни, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 15 юни, 19:00 ч.

6 À • Положението в Шенгенското пространство вследствие на пандемията от COVID-19 - Въпроси с
искане за устен отговор (O-000037/2020 - B9-0010/20)  (O-000038/2020 - B9-0011/20)

- Предложения за резолюции Сряда, 10 юни, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 15 юни, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 15 юни, 20:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Вторник, 16 юни, 16:00 ч.

3 À • Защита в ЕС на трансграничните и сезонните работници в контекста на кризата с COVID-19 -
Изявления на Съвета и Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 10 юни, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 15 юни, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 15 юни, 20:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Вторник, 16 юни, 16:00 ч.

7 À • Стратегия на ЕС за хората с увреждания за периода след 2020 г. - Предложения за резолюции

- Предложения за резолюции Сряда, 10 юни, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 15 юни, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 15 юни, 20:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Вторник, 16 юни, 16:00 ч.

42 À • Изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2019/876 по отношение на корекции в отговор на
пандемията от COVID-19  - Доклад: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 10 юни, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 15 юни, 19:00 ч.
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45 À • Политика в областта на конкуренцията - годишен доклад за 2019 г.  - Доклад: Stéphanie Yon-Courtin
(A9-0022/2020)

- Изменения Сряда, 10 юни, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 15 юни, 19:00 ч.

88 À • Създаване на подкомисия по данъчните въпроси

- Изменения Понеделник, 15 юни, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 15 юни, 19:00 ч.

87 À • Създаване на специална комисия относно борбата с рака, нейните правомощия, числен състав и
мандат

- Изменения Понеделник, 15 юни, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 15 юни, 19:00 ч.

86 À • Създаване на специална комисия по въпросите на външната намеса, включително
дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз, нейните правомощия,
числен състав и мандат

- Изменения Понеделник, 15 юни, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 15 юни, 19:00 ч.

85 À • Създаване на специална комисия относно изкуствения интелект в цифровата ера, нейните
правомощия, числен състав и мандат

- Изменения Понеделник, 15 юни, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 15 юни, 19:00 ч.

103 À • Създаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо
администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка със защитата на животните по
време на транспортиране във и извън Съюза, определяне на нейните правомощия, числен състав
и мандат

- Изменения Понеделник, 15 юни, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 15 юни, 19:00 ч.

16 À • Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане: отлагане на някои срокове
поради пандемията от COVID-19  - Доклад:

- Изменения Сряда, 17 юни, 19:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Четвъртък, 18 юни, 12:00 ч.

50 À • Извънредна временна подкрепа по линия на ЕЗФРСР в отговор на разпространението на COVID-
19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013)  - Доклад: Norbert Lins

- Изменения; отхвърляне Сряда, 17 юни, 19:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Четвъртък, 18 юни, 12:00 ч.

55 À • Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на
събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19  - Доклад: Loránt
Vincze

- Изменения Сряда, 17 юни, 19:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Четвъртък, 18 юни, 12:00 ч.
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89 À • Възобновяването на разследването срещу министър-председателя на Чехия във връзка със
злоупотреба със средства на ЕС и потенциални конфликти на интереси - Предложения за
резолюции

- Предложения за резолюции Понеделник, 15 юни, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 16 юни, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 16 юни, 14:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Вторник, 16 юни, 19:00 ч.

44 À • Банков съюз – годишен доклад за 2019 г.  - Доклад: Pedro Marques (A9-0026/2020)

- Изменения Сряда, 10 юни, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 15 юни, 19:00 ч.

33 À • Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III  - Доклад: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

- Изменения Сряда, 10 юни, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 15 юни, 19:00 ч.

16 À • Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане: отлагане на някои срокове
поради пандемията от COVID-19  - Доклад:

- Изменения Сряда, 17 юни, 19:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Четвъртък, 18 юни, 12:00 ч.

50 À • Извънредна временна подкрепа по линия на ЕЗФРСР в отговор на разпространението на COVID-
19 (изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013)  - Доклад: Norbert Lins

- Изменения; отхвърляне Сряда, 17 юни, 19:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Четвъртък, 18 юни, 12:00 ч.

55 À • Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на
събиране, проверка и разглеждане с оглед на разпространението на COVID-19  - Доклад: Loránt
Vincze

- Изменения Сряда, 17 юни, 19:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Четвъртък, 18 юни, 12:00 ч.
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