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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 - 11:50 Разисквания

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

15:00 - 23:00 Разисквания

40 À • Турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея

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

[2019/2886(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

28 À • Проект на общ бюджет на Европейския съюз за 2020 г. - всички раздели

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)

[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)

[2018/2168(DEC)]

Комисия по бюджетен контрол

29 À - Възражение по член 112 от Правилника за дейността: Оценка на въздействието на продуктите
за растителна защита върху медоносните пчели

Предложение за резолюция

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]

44 • Извънредно положение във връзка с климата и околната среда

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

[2019/2887(RSP)]

20 • Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2018 г.

[2019/2802(RSP)]

В присъствието на Клаус-Хайнер Лене, председател на Европейската сметна
палата



2 2Сряда, 23 октомври 2019 г.

642.179/OJ 642.179/OJ

32 À • Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море

Въпроси с искане за устен отговор

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Съвет
Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Комисия
Издирвателни и спасителни операции в Средиземно море

[2019/2755(RSP)]

43 À • Започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и с
Албания

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2883(RSP)]

42 • Положението в Ирак, по-специално бурното потушаване на протестите на
младите хора и студентите

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

[2019/2884(RSP)]

31 • Политическа декларация на ООН на високо равнище относно всеобщото
здравно осигуряване

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2861(RSP)]
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