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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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09:00 - 12:20 Разисквания

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

15:00 - 23:00 Разисквания

39 • Преглед на люксембургското председателство

Изявления на Съвета и на Комисията

[2015/2964(RSP)]

33 À • Към Акт за цифровия единен пазар

Доклад: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Доклад относно към акт за цифровия единен пазар

[2015/2147(INI)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

76 - Искане за снемане на парламентарния имунитет на Чеслав Адам Шекерски

Доклад: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

Доклад относно искането за снемане на парламентарния имунитет на Чеслав Адам Шекерски

[2015/2241(IMM)]

Комисия по правни въпроси

75 - Искане за снемане на парламентарния имунитет на Чеслав Адам Шекерски

Доклад: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

Доклад относно искането за снемане на парламентарния имунитет на Чеслав Адам Шекерски

[2015/2268(IMM)]

Комисия по правни въпроси

32 À«««I - Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия
океан и в Средиземно море

Доклад: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Комисия по рибно стопанство

20 À - Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията

Доклад: Werner Langen (A8-0368/2015)

[2015/2140(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси
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61 À - Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за
популяризирането на основните ценности на ЕС

Доклад: Julie Ward (A8-0373/2015)

[2015/2139(INI)]

Комисия по култура и образование

29 À - Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС

Доклад: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

[2015/2106(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

14 À - Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа

Доклад: Barbara Matera (A8-0369/2015)

[2015/2111(INI)]

Комисия по правата на жените и равенството между половете

42 À - Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата
сред младите хора

Доклад: Marek Plura (A8-0366/2015)

[2015/2088(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси

33 À - Към Акт за цифровия единен пазар

Доклад: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

[2015/2147(INI)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

46 • Заключения от заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 декември 2015 г.

Изявления на Европейския съвет и на Комисията

[2015/2989(RSP)]

65 À • Положението в Полша

Изявления на Съвета и на Комисията

[2015/3031(RSP)]

Един кръг от изказвания на лидери на политически групи
Два кръга изказвания на оратори от политическите групи
Гласуването ще се проведе през първата месечна сесия през февруари

68 À • Мирният процес в Колумбия

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

[2015/3033(RSP)]

82 • Положението в Сирия

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

[2016/2517(RSP)]
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83 • Положението в Саудитска Арабия и Иран

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

[2016/2518(RSP)]

45 À«««I • Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния
процес в наказателното производство

Доклад: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на
Съвета относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на
правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство

[COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

17 «««I • Лични предпазни средства

Доклад: Vicky Ford (A8-0148/2015)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета относно личните предпазни средства

[COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

15 «««I • Газови уреди

Доклад: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета относно газовите уреди

[COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

16 «««I • Въжени линии

Доклад: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета относно въжените линии

[COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
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