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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



Четвъртък, 26 март 2020 г.

 

 

10:00      Възобновяване на сесията и ред на работа

 

10:00 - 11:00     Гласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за

дейността)

 

10:30 - 12:30     Разисквания
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10:00 Възобновяване на сесията и ред на работа

10:00 - 11:00 Гласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

10:30 - 12:30 Разисквания

12:30 Обявяване на резултатите от гласуването на исканията за извънредна процедура

17:30 - 18:30 Гласувания на изменения

20:00 Обявяване на резултатите от гласуванията на измененията

20:00 - 21:00 Окончателни гласувания

22:30 - 23:00 Обявяване на резултатите от окночателните гласувания

1 À«««I - Разпределяне на слотовете на летищата в Общността: общи правила

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

2 À«««I - Специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за здравеопазване на
държавите членки и в други сектори на икономиките им в отговор на избухването на
епидемията от COVID-19 (Инвестиционна инициатива за отговор на Коронавирус)

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Комисия по регионално развитие

3 À«««I - Финансова подкрепа за държави членки и държави в процес на преговори за присъединяване
към Съюза, които са сериозно засегнати от критични обстоятелства в областта на
общественото здраве

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Комисия по регионално развитие

5 • Координиран европейски отговор на избухването на COVID-19

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2610(RSP)]



12:30      Обявяване на резултатите от гласуването на исканията за извънредна процедура

 

17:30 - 18:30     Гласувания на изменения

 

20:00      Обявяване на резултатите от гласуванията на измененията

 

20:00 - 21:00     Окончателни гласувания
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1 À«««I • Разпределяне на слотовете на летищата в Общността: общи правила

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

2 À«««I • Специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за
здравеопазване на държавите членки и в други сектори на икономиките им в
отговор на избухването на епидемията от COVID-19 (Инвестиционна
инициатива за отговор на Коронавирус)

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Комисия по регионално развитие

3 À«««I • Финансова подкрепа за държави членки и държави в процес на преговори за
присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от критични
обстоятелства в областта на общественото здраве

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Комисия по регионално развитие

1 À«««I - Разпределяне на слотовете на летищата в Общността: общи правила

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

2 À«««I - Специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за здравеопазване на
държавите членки и в други сектори на икономиките им в отговор на избухването на
епидемията от COVID-19 (Инвестиционна инициатива за отговор на Коронавирус)

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Комисия по регионално развитие



 

22:30 - 23:00     Обявяване на резултатите от окночателните гласувания
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3 À«««I - Финансова подкрепа за държави членки и държави в процес на преговори за присъединяване
към Съюза, които са сериозно засегнати от критични обстоятелства в областта на
общественото здраве

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Комисия по регионално развитие
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