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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

56 • Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет на 20 февруари
2020 г. относно многогодишната финансова рамка

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2538(RSP)]

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

Препоръка: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

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

Комисия по международна търговия

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

Доклад: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Комисия по международна търговия

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

Препоръка: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

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

Комисия по международна търговия

24 À - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (резолюция)

Доклад: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Комисия по международна търговия

66 À - Възражение съгласно член 112: списък на Съюза на проекти от общ интерес

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Възражение съгласно член 112: оловото и неговите съединения

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]
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18 À - Стратегия на ЕС за прекратяване на гениталното осакатяване на жени по света

Предложения за резолюции

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Разискване: 18/12/2019)

45 À - Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата на потребителите
и свободното движение на стоки и услуги

Предложения за резолюции

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

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

Предложения за резолюции

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

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

Доклад: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

16 À - Незаконната търговия с домашни любимци в ЕС

Предложение за резолюция

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Социална Европа в един дигитален свят

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

[2020/2550(RSP)]

34 • Стратегия за равенство между половете

Изявление на Комисията

[2020/2515(RSP)]

26 À • Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на
жените

Въпрос с искане за устен отговор

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Съвет
Приоритетите на ЕС за 64-тата сесия на Комисията на ООН за положението на жените

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO)

Доклад: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно
действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския
парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на
Съвета

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

64 • Актуално състояние на борбата на ЕС срещу изпирането на пари, с оглед на
аферата „Луандалийкс“

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2562(RSP)]

35 • Хуманитарното положение на бежанците по външните граници на ЕС

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2523(RSP)]

49 • По-добър интернет за децата

Изявление на Комисията

[2020/2547(RSP)]

72 • Коронавирус: гарантиране на основните права и координирани европейски
действия

Изявление на Комисията

[2020/2565(RSP)]
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