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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, 8 октомври 2020 г.

 

 

08:30      Обявяване на резултатите

 

08:45 - 13:00     Разисквания

 

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и

принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)
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08:30 Обявяване на резултатите

08:45 - 13:00 Разисквания

09:30 - 10:45 Първо гласуване

12:30 Обявяване на резултатите

13:00 - 14:15 Второ гласуване

16:30 Обявяване на резултатите

92 • Борба с изпирането на пари вследствие на "досиетата FinCEN"

Изявление на Комисията

[2020/2812(RSP)]

63 • Въздействието на пандемията от Covid-19 върху заведенията за дългосрочни
грижи

Изявление на Комисията

[2020/2794(RSP)]

96 À • Еритрея, случаят на Дауит Исаак

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020,
B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À • Законът за „чуждестранните агенти“ в Никарагуа

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À • Положението на етиопските мигранти в центровете за задържане в
Саудитска Арабия

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020,
B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]



09:30 - 10:45     Първо гласуване

 

12:30      Обявяване на резултатите

 

13:00 - 14:15     Второ гласуване
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103 • Гласуване на изменения

120 • Предложения за резолюции - Еритрея, случаят на Дауит Исаак

121 • Предложения за резолюции - Законът за „чуждестранните агенти“ в Никарагуа

122 • Предложения за резолюции - Положението на етиопските мигранти в центровете за задържане
в Саудитска Арабия

123 • Предложения за резолюции - Укрепване на схемата „Гаранция за младежта“

124 • Окончателно гласуване

   

96 À - Еритрея, случаят на Дауит Исаак

Предложения за резолюции

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À - Законът за „чуждестранните агенти“ в Никарагуа

Предложения за резолюции

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À - Положението на етиопските мигранти в центровете за задържане в Саудитска Арабия

Предложения за резолюции

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]

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

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



 

16:30      Обявяване на резултатите
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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

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

Предложения за резолюции

B9-0309/2020

[2020/2793(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)

[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)

[2020/2036(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

88 À - Засилване на схемата „Гаранция за младежта“

Предложения за резолюции

B9-0310/2020

[2020/2764(RSP)]


	Четвъртък, 8 октомври 2020 г.
	08:30      Обявяване на резултатите
	08:45 - 13:00     Разисквания
	Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)

	09:30 - 10:45     Първо гласуване
	12:30      Обявяване на резултатите
	13:00 - 14:15     Второ гласуване
	16:30      Обявяване на резултатите


