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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     

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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09:00 - 11:50 Разисквания

12:00 - 12:30 (Връчване на наградата „Сахаров“)

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

15:00 - 23:00 Разисквания

44 • Отбелязване на десетата годишнина на Договора от Лисабон и на
правнообвързващата Харта на основните права

[2019/2951(RSP)]

Последвано от серия изказвания на оратори от политическите групи

11 • Заключения от заседанието на Европейския съвет от 12 и 13 декември

Изявления на Европейския съвет и Комисията

[2019/2723(RSP)]

45 • Връчване на наградата „Сахаров“

59 • Избиране на омбудсмана

Евентуално втори и трети тур

30 «««I - ОСП: Финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и гъвкавостта между
стълбовете, що се отнася до календарната 2020 година

Доклад: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на финансовата дисциплина, считано от финансовата
2021 година, и на Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на гъвкавостта между стълбовете, що
се отнася до календарната 2020 година

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

10 ««« - Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз
и Република Гамбия и протокол за неговото прилагане

Препоръка: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство
в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и на Протокола
за прилагане на Споразумението за партньорство

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Комисия по рибно стопанство



 

15:00 - 23:00     
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48 À - Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: удължаване на срока за
одобренията на активни вещества, включително димоксистробин и манкозеб

Предложение за резолюция

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]

21 - Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището
(EASO) за финансовата 2017 година

Предложение за решение

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

40 À - Публична дискриминация и слово на омразата срещу ЛГБТИ лица, включително зони,
забранени за ЛГБТИ лица

Предложения за резолюции

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Разискване: 26/11/2019)

19 À - Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0

Предложения за резолюции

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

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

Предложения за резолюции

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - Инициативата на ЕС за опрашителите

Предложения за резолюции

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

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

Предложения за резолюции

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Съвместимост между настоящото споразумение за свободна търговия ЕС –
Меркосур и предложението на Комисията за Европейски зелен пакт

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

[2019/2976(RSP)]
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39 À • Положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“)

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

[2019/2945(RSP)]

43 À • Хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията

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

[2019/2952(RSP)]

Гласуването ще се състои по време на следваща месечна сесия.

57 À • Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа

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

[2019/2978(RSP)]

65 À • Насилствено потушаване на неотдавнашните протести в Иран

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

[2019/2993(RSP)]

64 À • Стратегия на ЕС за слагане на край на гениталното осакатяване на жени
навсякъде по света

Изявления на Съвета и Комисията

[2019/2988(RSP)]

Гласуването ще се състои през февруари
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