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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 по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и

принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)

 

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

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

15:00 - 16:00 Разисквания

15 À • Институции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз:
предотвратяване на конфликти на интереси след приключване на трудово или
служебно правоотношение в публичната администрация

Въпрос с искане за устен отговор

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Комисия по икономически и парични въпроси
Комисия
Институции и органи в рамките на икономическия и паричен съюз: предотвратяване на конфликти
на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в публичната
администрация

[2019/2950(RSP)]

60 À • Бурунди, и по-специално свободата на словото

RC B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020,
B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Нигерия, и по-специално неотдавнашните терористични нападения

RC B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020,
B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

21 • Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата
на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за
дейността)

63 À - Положението във Венесуела след незаконния избор на новия председател и на новото Бюро на
Националното събрание ("парламентарен държавен преврат")

Предложения за резолюции

RC B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020,
B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - Текущи изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария

Предложение за резолюция

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]
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14 À - COP15 по Конвенцията за биологичното разнообразие – Кунмин, 2020 г.

Предложение за резолюция

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Дейности на Европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г.

Доклад: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Комисия по петиции

15 À - Институции и органи в рамките на Икономическия и валутен съюз: предотвратяване на
конфликти на интереси след приключване на трудово или служебно правоотношение в
публичната администрация

Предложения за резолюции

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • Незаконни предмети, създадени чрез триизмерен печат

Въпрос с искане за устен отговор

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Комисия по правни въпроси
Комисия
(Незаконни) предмети, създадени чрез триизмерен печат

[2019/2964(RSP)]
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