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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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08:30 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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08:30 - 11:50 Разисквания

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

15:00 - 16:00 Разисквания

16:00 - 17:00 ГЛАСУВАНЕ (след приключване на предходните разисквания)

84 • Повишена заплаха от тероризъм

Изявления на Съвета и на Комисията

[2016/2519(RSP)]

54 À • Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия

Въпрос с искане за устен отговор

Bernd Lange, Daniel Caspary (O-000154/2015 - B8-0101/2016)
Комисия по международна търговия
Комисия
Започване на преговори за ССТ с Австралия и Нова Зеландия

[2015/2932(RSP)]

Гласуването ще се състои по време на втората месечна сесия през февруари

30 À • Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г.

Доклад: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции през 2014 г.

[2014/2218(INI)]

Комисия по петиции

43 ««« - Споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово

Препоръка: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

[10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)]

Комисия по външни работи

85 À - Назначаване на членове на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния
сектор

Предложение за решение

[2016/2523(RSO)]

69 À - Споразумения за асоцииране / задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия
с Грузия, Молдова и Украйна

Предложения за резолюции

RC B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016,
B8-0080/2016

[2015/3032(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
 

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и

принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

 

16:00 - 17:00     ГЛАСУВАНЕ (след приключване на предходните разисквания)
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67 À - Клаузата за обща отбрана (член 42, параграф 7 от ДЕС)

Предложения за резолюции

RC B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016,
B8-0059/2016, B8-0060/2016

[2015/3034(RSP)]

66 À - Приоритетите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2016 г.

Предложения за резолюции

RC B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016,
B8-0065/2016, B8-0066/2016

[2015/3035(RSP)]

30 À - Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г.

Доклад: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

[2014/2218(INI)]

Комисия по петиции

80 À • Задържани граждани на ЕС в Индия, по-специално граждани на Италия,
Естония и Обединеното кралство

B8-0081/2016, B8-0084/2016, RC B8-0085/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016,
B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016

[2016/2522(RSP)]

78 À • Етиопия

RC B8-0082/2016, B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016,
B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016

[2016/2520(RSP)]

79 À • Северна Корея

RC B8-0083/2016, B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016,
B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016

[2016/2521(RSP)]

9 • Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата
на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за
дейността)
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