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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      Обявяване на резултатите

 

09:15 - 12:30     Разискване

 

13:00 - 14:15     Първо гласуване
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09:00 Обявяване на резултатите

09:15 - 12:30 Разискване

13:00 - 14:15 Първо гласуване

16:45 Обявяване на резултатите

17:30 - 18:45 Второ гласуване

37 • Състояние на Съюза

Декларация на председателя на Комисията

[2020/2696(RSP)]

105 • Окончателно гласуване

   

29 À«««I - Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

Доклад: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

35 À«««I - Глобална система за събиране на данни за консумацията на гориво от корабите

Доклад: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

[COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

49 À« - Проект на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз

Доклад: José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

[10025/2020 - C9-0215/2020 - 2018/0135(CNS)]

Комисия по бюджети

23 À - Изпълнение на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия

Доклад: Sven Mikser (A9-0136/2020)

[2019/2200(INI)]

Комисия по външни работи

106 • Гласуване на изменения

107 • Juan Fernando López Aguilar (LIBE A9-0138/2020) - Констатиране на очевиден риск от тежко
нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша



 

16:45      Обявяване на резултатите

 

17:30 - 18:45     Второ гласуване
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108 • Предложение за резолюция - Стратегически подход към фармацевтичните продукти в
околната среда

109 • Ciarán Cuffe (ITRE A9-0134/2020) - Mаксимално използване на потенциала за енергийна
ефективност на сградния фонд на ЕС

110 • Nathalie Colin-Oesterlé (ENVI A9-0142/2020) - Недостиг на лекарства – как да се намери решение
на нововъзникващ проблем

111 • Romeo Franz (LIBE A9-0147/2020) - Доклад относно изпълнението на националните стратегии
за интегриране на ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с ромски произход в
Европа

94 • Окончателно гласуване

   

60 À«««I - Типово одобрение на моторни превозни средства (емисии в реални условия на движение)

Доклад: Esther de Lange (A9-0139/2020)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) № 715/2007 за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на
емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до
информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

[COM(2019)0208 - C9-0009/2019 - 2019/0101(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

64 À«««I - Фонд за справедлив преход

Доклад: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
Фонда за справедлив преход

[COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD)]

Комисия по регионално развитие

16 À - Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС

Доклад: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

[2020/2003(INI)]

Комисия по външни работи

112 • Гласуване на изменения

113 • (TRAN) - Регламент за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на
пандемията от COVID-19

117 • Предложения за резолюции - Подготовка на извънредното заседание на Европейския съвет, с
акцент върху опасната ескалация на напрежението и ролята на Турция в Източното
Средиземноморие

118 • Предложения за резолюции - Положението в Беларус
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119 • Предложения за резолюции - Положението в Русия, отравянето на Алексей Навални
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