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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 - 12:30 Разисквания

15:00 - 23:00 Разисквания

60 À • Предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2557(RSP)]

Гласуването ще се състои в сряда

14 ««« • Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам

Препоръка: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на
Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и
Социалистическа република Виетнам

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Комисия по международна търговия

Гласуването ще се състои в сряда

12 À • Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам
(резолюция)

Доклад: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно
проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна
търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

[2018/0356M(NLE)]

Комисия по международна търговия

Гласуването ще се състои в сряда

13 ««« • Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам

Препоръка: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на
Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския
съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа
република Виетнам, от друга страна

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Комисия по международна търговия

Гласуването ще се състои в сряда
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24 À • Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам
(резолюция)

Доклад: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно
проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на
Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и
неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република
Виетнам, от друга страна

[2018/0358M(NLE)]

Комисия по международна търговия

Гласуването ще се състои в сряда

11 À • Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г.

Доклад: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2018 г.

[2019/2129(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

В присъствието на Кристин Лагард, председател на ЕЦБ

71 • Нарушение на Решение 2017/2074 на Съвета относно ограничителни мерки с
оглед на положението във Венесуела - незаконно влизане на територията на
държава - членка на ЕС, на включено в списъка със санкции лице

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2564(RSP)]

61 • План на САЩ за Близкия изток: отговор на ЕС в съответствие с
международното право

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

[2020/2559(RSP)]

62 • Настоящото положение със сигурността в Сирия

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

[2020/2560(RSP)]

29 • Новата всеобхватна стратегия ЕС – Африка

Въпрос с искане за устен отговор

Tomas Tobé (O-000007/2020 - B9-0006/2020)
Комисия по развитие
Комисия
Новата всеобхватна стратегия ЕС – Африка

[2020/2500(RSP)]
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41 • Борба с антисемитизма, расизма и омразата в цяла Европа

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2524(RSP)]

63 • Продължаващата заплаха за върховенството на закона в Полша

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2561(RSP)]

16 À • Незаконната търговия с домашни любимци в ЕС

Въпроси с искане за устен отговор

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Съвет
защитата на вътрешния пазар на ЕС и правата на потребителите по отношение на отрицателните
последици от незаконната търговия с домашни любимци

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000011/2020 - B9-0004/2020)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия
защитата на вътрешния пазар на ЕС и правата на потребителите по отношение на отрицателните
последици от незаконната търговия с домашни любимци

[2019/2814(RSP)]
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