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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



Вторник, 22 октомври 2019 г.

 

 

09:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     ГЛАСУВАНЕ

1 1Вторник, 22 октомври 2019 г.

642.179/OJ 642.179/OJ

09:00 - 12:20 Разисквания

12:30 - 14:30 ГЛАСУВАНЕ

15:00 - 21:00 Разисквания

15 • Заключения от заседанието на Европейския съвет от 17 и 18 октомври

Изявления на Европейския съвет и на Комисията

[2019/2721(RSP)]

27 • Оценка на Комисията „Юнкер“

Декларация на председателя на Комисията

[2019/2831(RSP)]

Последвано от серия изказвания на оратори от политическите групи

24 «««I - Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.)

Доклад: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
(2014 – 2020 г.)

[2019/0180(COD)]

Комисия по заетост и социални въпроси

21 «««I - Разрешения за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и
риболовни операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза

Доклад: Chris Davies (A9-0014/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов на кораби на Съюза във водите
на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство
във водите на Съюза

[2019/0187(COD)]

Комисия по рибно стопанство

22 ««« - Изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2020 г във връзка с оттеглянето
на Обединеното кралство от Съюза

Препоръка: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Препоръка относно проекта на регламент на Съвета относно мерките за изпълнението и
финансирането на общия бюджет на Съюза през 2020 г., свързани с оттеглянето на Обединеното
кралство от Съюза

[2019/0186(APP)]

Комисия по бюджети
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25 À«««I - Срокове на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502

Доклад: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

 (подлежи на приемане)

10 • Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017
г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

Доклад: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на
бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за
финансовата 2017 година

[2018/2208(DEC)]

Комисия по бюджетен контрол

11 • Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017
г.: общ бюджет на ЕС –  Европейски съвет и Съвет

Доклад: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на
общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II –
Европейски съвет и Съвет

[2018/2168(DEC)]

Комисия по бюджетен контрол

35 • Напредък на хоризонталната директива срещу дискриминацията

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2877(RSP)]

36 À • Положението с оповестяването на информация за корпоративния данък от
страна на някои предприятия и клонове - публично докладване по държави

Изявление на Съвета

[2019/2882(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък
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