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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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17:00 - 22:30 Разисквания

19:15 - 20:30 Гласуване

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

39 À • Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата
държава и основните права

Доклад: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Доклад относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на
правовата държава и основните права

[2020/2072(INL)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

71 • Условия за зачитане на принципите на правовата държава в рамките на
преговорите относно МФР за периода 2021 - 2027 г. и Инструмента на
Европейския съюз за възстановяване

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2797(RSP)]

60 À • Принципите на правовата държава и основните права в България

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2793(RSP)]

35 • Представяне от Съвета на неговата позиция по проекта на общ бюджет за
финансовата 2021 година

[2020/2697(RSP)]

87 • Жените в процеса на вземане на решения в управителните съвети на
дружествата, включително актуалното състояние на директивата за
подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни
функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързаните с това
мерки

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2808(RSP)]
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88 À • Засилване на схемата „Гаранция за младежта“

Въпроси с искане за устен отговор

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Комисия по заетост и социални въпроси
Съвет
Засилване на схемата „Гаранция за младежта“

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Комисия по заетост и социални въпроси
Комисия
Засилване на схемата „Гаранция за младежта“

[2020/2764(RSP)]

86 • Забележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в
зависимост от броя на измененията

85 • Гласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

78 6 «««I - Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната
съвместимост на железопътната система за тунела под Ламанша

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

79 6 «««I - Решение за оправомощаване на Франция да сключи международно споразумение за тунела под
Ламанша

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

80 6 «««I - Биологичното производство: датата на прилагането му и някои други дати

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

105 • Единни гласувания

54 «««I - Изменение на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на процедурата за отмяна на бюджетни кредити

Доклад: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедурата за
отмяна на бюджетни кредити

[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
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55 « - Косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана,
Мартиника и Реюнион

Доклад: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за предоставяне на разрешение на Франция да
прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в
Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион

[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]

Комисия по регионално развитие

56 « - Данъкът AIEM на Канарските острови

Доклад: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно режима на данъка AIEM, прилаган на
Канарските острови

[COM(2020)0355 - 2020/0163(CNS)]

Комисия по регионално развитие

57 « - Удължаване на срока на прилагане на данъка „octroi de mer“ в най-отдалечените френски
региони

Доклад: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 940/2014/ЕС
относно режима за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони по
отношение на неговия срок на прилагане

[COM(2020)0371 - 2020/0174(CNS)]

Комисия по регионално развитие

58 - Проект на коригиращ бюджет № 7: Актуализация на приходите (собствени ресурси)

Доклад: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 7/2020 на
Европейския съюз за финансовата 2020 година – Актуализация на приходите (собствени ресурси)

[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]

Комисия по бюджети
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