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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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09:15 - 11:00     Първо гласуване

 

09:15 - 13:00     Разисквания

 
Общо разискване - Политики на еврозоната за 2020 г.
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09:15 - 11:00 Първо гласуване

09:15 - 13:00 Разисквания

13:30 Обявяване на резултатите

14:30 - 15:45 Второ гласуване

15:00 - 18:00 Разисквания

18:15 Обявяване на резултатите

20:00 - 21:15 Трето гласуване

87 • Гласуване на изменения

88 • Предложение за резолюция - Бъдещето на европейското образование в контекста на COVID-19

90 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Обща селскостопанска политика - подпомагане за
стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и
финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР

91 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Обща селскостопанска политика: финансиране,
управление, мониторинг

92 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и
други регламенти

26 • Заключения от заседанието на Европейския съвет от 15 и 16 октомври 2020 г.,
по-специално преговорите във връзка с бъдещите отношения с Обединеното
кралство

Изявления на Европейския съвет и Комисията

[2020/2773(RSP)]

42 À • Икономически политики на еврозоната за 2020 г.

Доклад: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

Доклад относно икономическите политики на еврозоната за 2020 г.

[2020/2078(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

49 À • Политики в областта на заетостта и социални политики на еврозоната за
2020 г.

Доклад: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

Доклад относно политиките в областта на заетостта и социалните политики на
еврозоната за 2020 г.

[2020/2079(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси



Край на общите разисквания

 

13:30 

 

14:30 - 15:45     Второ гласуване
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130 • Обявяване на резултатите

93 • Окончателно гласуване

   

50 À - Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно
отношенията с Беларус

Доклад: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

[2020/2081(INI)]

Комисия по външни работи

член 118 от Правилника за дейността

28 À - Препоръка до върховния представител и до Съвета при подготовката на десетия процес на
преразглеждане на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), вариантите за
контрол над ядрените оръжия и за ядрено разоръжаване

Доклад: Sven Mikser (A9-0020/2020)

[2020/2004(INI)]

Комисия по външни работи

член 118 от Правилника за дейността

94 • Гласуване на изменения

95 • Joachim Schuster (ECON A9-) - Икономически политики на еврозоната за 2020 г.

96 • Klára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) - Политики в областта на заетостта и социални политики на
еврозоната за 2020 г.

97 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Обща селскостопанска политика - подпомагане за
стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и
финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР

98 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Обща селскостопанска политика: финансиране,
управление и мониторинг

99 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и
други регламенти



15:00 - 18:00     Разисквания

 

18:15 

 

20:00 - 21:15     Трето гласуване
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59 • Мерки на ЕС за смекчаване на социалните и икономическите последици от
COVID-19

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2792(RSP)]

51 À • Обезлесяване

Доклад: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

Доклад с препоръки към Комисията относно правна уредба на ЕС за спиране и
обръщане на процеса на глобално обезлесяване, стимулирано от ЕС

[2020/2006(INL)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

131 • Обявяване на резултатите

100 • Окончателно гласуване

   

58 À - Бъдещето на европейското образование в контекста на Covid-19

Предложение за резолюция

B9-0338/2020

[2020/2760(RSP)]

39 À - Задължения на Комисията в областта на визовата реципрочност в съответствие с член 7 от
Регламент (ЕС) 2018/1806

Предложение за резолюция

B9-0339/2020

[2020/2605(RSP)]

42 À - Икономически политики на еврозоната за 2020 г.

Доклад: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

[2020/2078(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

49 À - Политики в областта на заетостта и социални политики на еврозоната за 2020 г.

Доклад: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

[2020/2079(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси

101 • Гласуване на изменения

102 • Delara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) - Обезлесяване



4 4Сряда, 21 октомври 2020 г.

659.661/OJ 659.661/OJ

103 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Обща селскостопанска политика - подпомагане за
стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и
финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР

104 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Обща селскостопанска политика: финансиране,
управление, мониторинг

105 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и
други регламенти
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