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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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15:00 - 17:30 Разисквания

17:30 - 18:30 Разисквания

18:30 - 24:00 (или след речта на министър-председателя на Канада)

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

52 À«««I • Бежанците в Европа (CARE)

Доклад:

[COM(2022)0109 - C9-0057/2022 - 2022/0075(COD)]

Комисия по регионално развитие

Един кръг от изказвания на председателите на политическите групи

53 À«««I • По-гъвкаво използване на средствата по регламента за ФУМИ в
контекста на войната в Украйна

Доклад:

[COM(2022)0112 - C9-0056/2022 - 2022/0077(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

58 ««« • Споразумение за статута между ЕС и Република Молдова във връзка с
оперативните дейности, извършвани от Frontex

Препоръка:

[COM(2022)0124 -  - 07202/2022 - C9-0120/2022 - 2022/0087(NLE)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

43 • Информация за заседанието на Европейския съвет в Париж на 10 март
2022 г.

Изявления на Европейския съвет и Комисията

[2022/2570(RSP)]

19 • Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 24-25 март 2022 г.

Изявления на Съвета и Комисията

[2022/2532(RSP)]



Край на общите разисквания

 

17:30 - 18:30     

 

18:30 - 24:00     (или след речта на министър-председателя на Канада)
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55 • Реч на министър-председателя на Канада Джъстин Трюдо

Един кръг от изказвания на председателите на политическите групи

50 À • Необходимост от спешен план за действие на ЕС за гарантиране на
продоволствената сигурност във и извън ЕС в контекста на нашествието на
Русия в Украйна

Изявления на Съвета и Комисията

[2022/2593(RSP)]

16 À«««I • Пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на
децентрализирания регистър

Доклад: Johan Van Overtveldt (A9-0240/2021)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на
децентрализирания регистър

[COM(2020)0594 - C9-0305/2020 - 2020/0267(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

10 À«««I • Регламент за роуминга (преработен текст)

Доклад: Angelika Winzig (A9-0286/2021)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза
(преработен текст)

[COM(2021)0085 - C9-0085/2021 - 2021/0045(COD)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

41 • Журналистическото разследване „Швейцарски тайни“ – Как да се наложат
стандарти за борба с изпирането на пари в трети държави?

Изявления на Съвета и Комисията

[2022/2572(RSP)]

37 À«««I • Предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова

Доклад: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета
за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова

[COM(2022)0004 - C9-0007/2022 - 2021/0438(COD)]

Комисия по международна търговия
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5 À • МФР за периода 2021-2027 г.: борба срещу олигархичните структури, защита
на средствата на ЕС от измами и конфликти на интереси

Доклад: Petri Sarvamaa (A9-0039/2022)

Доклад относно МФР за периода 2021 - 2027 г.: борба срещу олигархичните
структури, защита на средствата на ЕС от измами и конфликти на интереси

[2020/2126(INI)]

Комисия по бюджетен контрол

2 • Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)
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