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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 - 13:00     Разисквания

 

10:30 - 11:45     Първо гласуване
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09:00 Обявяване на резултатите

09:15 - 13:00 Разисквания

10:30 - 11:45 Първо гласуване

14:15 Обявяване на резултатите

15:00 - 17:00 Разисквания

17:15 - 18:30 Второ гласуване

91 • Възобновяване на военните действия между Армения и Азербайджан във
връзка с конфликта в Нагорни Карабах

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

[2020/2809(RSP)]

90 • Дипломатическа мисия на ЕС във Венесуела с оглед на евентуални избори

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

[2020/2810(RSP)]

89 • Положението в Иран

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

[2020/2811(RSP)]

125 - Одобрение за предоставянето на нови правомощия на изпълнителния заместник-председател
на Комисията Валдис Домбровскис

[2020/2203(INS)]

75 - Одобрение за назначаването на Марейд Макгинес за член на Европейската комисия

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]

101 • Окончателно гласуване

   



 

14:15      Обявяване на резултатите

 

15:00 - 17:00     Разисквания

 
Общо разискване - Финансови услуги
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39 À - Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и
основните права

Доклад: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

[2020/2072(INL)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

18 À - Прилагане на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.

Доклад: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

Доклад относно прилагането на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.

[2019/2197(INI)]

Комисия по международна търговия

129 • Гласуване на изменения

128 • Юте Гутеланд (ENVI A9-0162/2020) -  Европейски законодателен акт в областта на климата

50 • Ролята на европейските надзорни органи при скандала с Уайъркард

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2701(RSP)]

49 À • Цифрови финанси: нововъзникващи рискове, свързани с криптоактивите
– регулаторни и надзорни предизвикателства в областта на финансовите
услуги, институции и пазари

Доклад: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Доклад с препоръки до Комисията относно цифровите финанси:
нововъзникващи рискове, свързани с криптоактивите – регулаторни и
надзорни предизвикателства в областта на финансовите услуги, институции и
пазари

[2020/2034(INL)]

Комисия по икономически и парични въпроси

48 À • Допълнително развитие на съюза на капиталовите пазари: подобряване
на достъпа до финансиране на капиталовите пазари, по-специално от
страна на МСП, и насърчаване на участието на непрофесионалните
инвеститори

Доклад: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

Доклад относно допълнителното развитие на съюза на капиталовите пазари:
подобряване на достъпа до финансиране на капиталовите пазари, по-специално
от страна на МСП, и насърчаване на участието на непрофесионалните
инвеститори

[2020/2036(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси



Край на общите разисквания

 

17:15 - 18:30     Второ гласуване
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106 • Окончателно гласуване

   

44 À«««I - Европейски законодателен акт за климата

Доклад: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

97 À«««I - Еквивалентност на извършените полски инспекции на посеви за производство на семена от
зърнени култури и еквивалентност на семената от зърнени култури, произведени в Украйна

Доклад: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на извършените в Украйна полски
инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на
еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна

[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

83 À - Възражение съгласно член 112, параграфи 2, 3 и 4, буква в):  Спецификации на титанов
диоксид (E 171)

B9-0308/2020

[2020/2795(RPS)]

82 À - Възражение съгласно член 112, параграфи 2, 3 и 4, буква в): Максимално допустими
количества акриламид в някои храни за кърмачета и малки деца

B9-0311/2020

[2020/2735(RPS)]

19 À - Европейската стратегия за горите - перспективи

Доклад: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

[2019/2157(INI)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

102 • Гласуване на изменения

114 • (TRAN) - Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и
оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на тунела под Ламанша

115 • (TRAN) - Решение за оправомощаване на Франция да сключи международно споразумение
относно тунела под Ламанша

117 • Предложения за резолюции - Принципите на правовата държава и основните права в
България

118 • Ондржей Коваржик (ECON A9-0161/2020) - Цифрови финанси: нововъзникващи рискове,
свързани с криптоактивите – регулаторни и надзорни предизвикателства в областта на
финансовите услуги, институции и пазари
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119 • Исабел Бенхумеа Бенхумеа (ECON A9-0155/2020) - Допълнително развитие на съюза на
капиталовите пазари: подобряване на достъпа до финансиране на капиталовите пазари, по-
специално от страна на МСП, и насърчаване на участието на непрофесионалните инвеститори
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