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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 - 11:50     Разисквания

 

12:00 - 12:30     

 

12:30 - 13:45     Гласуване

 

Гласуване на временно споразумение

 

Единни гласувания
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09:00 - 11:50 Разисквания

12:00 - 12:30 Разисквания

12:30 - 13:45 Гласуване

15:00 - 23:00 Разисквания

19:00 Обявяване на резултатите

17 À • Външна намеса във всички демократични процеси в Европейския съюз

Доклад: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

Доклад относно външната намеса, включително дезинформацията, във всички
демократични процеси в Европейския съюз

[2020/2268(INI)]

Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително
дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз

101 • (Отбелязване на Международния ден на жената
Обръщение от Оксана Забужко, украинска писателка)

Един кръг от изказвания на председателите на политическите групи

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

25 À«««I - Регионалните икономически сметки за селското стопанство

Доклад: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на регионалните икономически сметки за селското стопанство

[COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

39 - Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
– EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive – Испания

Доклад: Monika Vana (A9-0038/2022)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за
мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за
съкратени работници във връзка със заявление от Испания — EGF/2021/006 ES/Cataluña —
автомобилна промишленост

[COM(2022)0020 - C9-0015/2022 - 2022/0010(BUD)]

Комисия по бюджети



 

Гласуване на изменения
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50 - Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
за съкратени работници (EGF/2022/000 TA 2022 – Техническа помощ по инициатива на
Комисията)

Доклад: José Manuel Fernandes (A9-0037/2022)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за
мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за
съкратени работници (EGF/2022/000 TA 2022 — Техническа помощ по инициатива на
Комисията)

[COM(2022)0025 - C9-0025/2022 - 2022/0015(BUD)]

Комисия по бюджети

51 À - Свиващото се пространство на гражданското общество в Европа

Доклад: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

[2021/2103(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

49 À - Ролята на културата, образованието, медиите и спорта в борбата срещу расизма

Доклад: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

[2021/2057(INI)]

Комисия по култура и образование

15 À - Политика на сближаване: намаляване на различията в здравеопазването и засилване на
трансграничното сътрудничество в областта на здравеопазването

Доклад: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

[2021/2100(INI)]

Комисия по регионално развитие

21 À - Политика на сближаване: насърчаване на иновативния и интелигентен преход и
регионалната свързаност на ИКТ

Доклад: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

[2021/2101(INI)]

Комисия по регионално развитие

120 • Външна намеса във всички демократични процеси в Европейския съюз

Доклад: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)
[2020/2268(INI)]
Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във
всички демократични процеси в Европейския съюз

94 • Схеми за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции

Доклад: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)
[2021/2026(INL)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

121 • Осъществяване на диалог с гражданите: правото на петиция, правото на сезиране на
Европейския омбудсман и Европейската гражданска инициатива

Доклад: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)
[2020/2275(INI)]
Комисия по петиции



15:00 - 23:00     Разисквания

 

19:00      Обявяване на резултатите
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71 • Влошаването на положението с бежанците в резултат на агресията на Русия
срещу Украйна

Изявления на Съвета и Комисията

[2022/2575(RSP)]

72 • Положението в Босна и Херцеговина

Изявление на Комисията

[2022/2576(RSP)]

70 • Покачване на цените на енергията и манипулации на пазара за газ

Въпрос с искане за устен отговор

Cristian-Silviu Buşoi (O-000007/2022 - B9-0007/22)
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Комисия
Покачване на цените на енергията и манипулации на пазара за газ

[2022/2552(RSP)]

29 À • Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския
парламент – годишен доклад за 2020 г.

Доклад: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

Доклад относно интегрирането на принципа на равенство между половете в
Европейския парламент – годишен доклад за 2020 г.

[2021/2039(INI)]

Комисия по правата на жените и равенството между половете

20 À • Трети план за действие на ЕС относно равенството между половете

Доклад: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

Доклад относно третия план за действие на ЕС относно равенството между
половете

[2021/2003(INI)]

Комисия по развитие

Комисия по правата на жените и равенството между половете
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