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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

46 À • Върховенството на закона в Малта след последните разкрития около
убийството на Дафне Каруана Галиция

Изявление на Комисията

[2019/2954(RSP)]

Гласуването ще се състои в сряда

14 - Избиране на омбудсмана

[2019/2042(INS)]

Първи тур

16 «««I - Макрофинансова помощ за Хашемитското кралство Йордания

Доклад: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Комисия по международна търговия

17 ««« - Споразумение между ЕС и Швейцария за засилване на трансграничното сътрудничество, по-
специално в борбата с тероризма и трансграничната престъпност

Препоръка: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването на Споразумение между
Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на Решение
2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата
срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение
на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в
борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на
Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи
услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности

[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

18 ««« - Споразумение между ЕС и Лихтенщайн за засилване на трансграничното сътрудничество, по-
специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност

Препоръка: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

за сключването на Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането
на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното
сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на
Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на
трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната
престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета
относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи
и извършващи лабораторни дейности

[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
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32 ««« - Протокол към Споразумението между ЕС и Швейцария относно критериите и механизмите за
определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава
членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането

Препоръка: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокол между
Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между
Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за
определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка
или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането

[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

22 ««« - Присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство
между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга
страна

Препоръка: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за присъединяване на Соломоновите
острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една
страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]

Комисия по международна търговия

36 « - Изисквания за доставчиците на платежни услуги

Доклад: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

35 « - Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС

Доклад: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

31 « - Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за
отвъдморско асоцииране“)

Доклад: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение на Съвета
2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 година за асоцииране на отвъдморските страни и територии към
Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“)

[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]

Комисия по развитие

34 - Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

Доклад: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

33 - Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

Доклад: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси
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53 • Конфликтите на интереси и корупцията, засягащи защитата на финансовите
интереси на Европейския съюз в държавите членки

Въпрос с искане за устен отговор

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Комисия по бюджетен контрол
Комисия
Конфликтите на интереси и корупцията, засягащи защитата на финансовите интереси на ЕС в
държавите членки

[2019/2963(RSP)]

55 À • Стратегията на ЕС за хората с увреждания за периода след 2020 г.

Изявление на Комисията

[2019/2975(RSP)]

Гласуването ще се състои по време на следваща месечна сесия.

66 • Резултати от Конференцията на ООН за климатичните промени (COP-25)

Изявления на Съвета и Комисията

[2019/2998(RSP)]

25 À • Инициативата на ЕС за опрашителите

Изявления на Съвета и Комисията

[2019/2803(RSP)]

38 • Условия за хуманно отношение към животните по време на транспортирането
към трети държави

Изявления на Съвета и Комисията

[2019/2944(RSP)]

24 À • Въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и
грижите

Въпрос с искане за устен отговор

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия
Цифрова трансформация в областта на здравеопазването и грижите

[2019/2804(RSP)]
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