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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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08:30 - 11:00 Разисквания

11:00 - 11:30 Разисквания

11:30 - 13:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

47 • Енергията на ЕС: Съвместни европейски действия за по-сигурна и устойчива
енергия на достъпни цени

Изявления на Съвета и Комисията

[2022/2589(RSP)]

31 • Актуална информация от Комисията и Съвета относно състоянието на процеса
на модернизиране на Договора за Енергийната харта

Въпроси с искане за устен отговор

Bernd Lange (O-000009/2022 - B9-0009/22)
Комисия по международна търговия
Съвет
Актуална информация от Съвета относно състоянието на процеса на модернизиране на Договора за
Енергийната харта

Bernd Lange (O-000008/2022 - B9-0008/22)
Комисия по международна търговия
Комисия
Актуална информация от Комисията относно състоянието на процеса на модернизиране на
Договора за Енергийната харта

[2022/2510(RSP)]

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

52 À«««I - Бежанците в Европа (CARE)

Доклад:

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

Комисия по регионално развитие
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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

48 • Обявяване на назначенията в комисиите

51 À - График на месечните сесии на Парламента - 2023 г.

[2022/2591(RSO)]

57 - Искане за снемане на имунитета на Влоджимеж Чимошевич

Доклад: Gilles Lebreton (A9-0057/2022)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Влоджимеж Чимошевич

[2021/2256(IMM)]

Комисия по правни въпроси

56 - Искане за снемане на имунитета на Йоанис Лагос

Доклад: Ангел Джамбазки (A9-0055/2022)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Йоанис Лагос

[2021/2225(IMM)]

Комисия по правни въпроси

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

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

[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)

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

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

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

Доклад: Markéta Gregorová (A9-0043/2022)

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

Комисия по международна търговия
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15 À«««I - Компютризирана система за комуникация при трансгранични граждански и наказателни
производства (системата e-CODEX)

Доклад: Емил Радев, Nuno Melo (A9-0288/2021)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
компютризирана система за комуникация при трансгранични граждански и наказателни
производства (системата e-CODEX) и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726

[COM(2020)0712 - C9-0389/2020 - 2020/0345(COD)]

Комисия по правни въпроси

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

24 « - Автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Италия

Доклад: Juan Fernando López Aguilar (A9-0046/2022)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен
на данни по отношение на ДНК данни в Италия

[14836/2021 - C9-0002/2022 - 2021/0806(CNS)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

21 « - Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Италия

Доклад: Juan Fernando López Aguilar (A9-0050/2022)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен
на данни по отношение на дактилоскопични данни в Италия

[14837/2021 - C9-0003/2022 - 2021/0807(CNS)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

22 « - Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните
средства в Италия

Доклад: Juan Fernando López Aguilar (A9-0047/2022)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен
на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Италия

[14838/2021 - C9-0004/2022 - 2021/0808(CNS)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

20 « - Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните
средства в Гърция

Доклад: Juan Fernando López Aguilar (A9-0049/2022)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен
на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Гърция

[14839/2021 - C9-0005/2022 - 2021/0809(CNS)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

29 ««« - Споразумението между ЕС и Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно
пребиваване за притежателите на обикновени паспорти

Препоръка: Paulo Rangel (A9-0029/2022)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на
Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия за изменение на
Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването
на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на обикновени паспорти

[COM(2018)0175 -  - 13448/1/2018 - C9-0416/2021 - 2018/0084(NLE)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
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28 ««« - Споразумението между ЕС и Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно
пребиваване за притежателите на дипломатически, служебни или официални паспорти

Препоръка: Paulo Rangel (A9-0030/2022)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на
Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия за изменение на
Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването
на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически, служебни или
официални паспорти

[COM(2018)0177 -  - 13445/1/2018 - C9-0415/2021 - 2018/0086(NLE)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

17 - Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията –
заявление EGF/2021/007 FR/Selecta - Франция

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0048/2022)

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 Франция — EGF/2021/007 FR/Selecta

[COM(2022)0035 - C9-0036/2022 - 2022/0023(BUD)]

Комисия по бюджети

54 À - Възражение в съответствие с член 112, параграфи 2, 3 и 4, буква в): максимално допустими
граници на остатъчни вещества от флутианил

B9-0168/2022

[2022/2524(RPS)]

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

Предложения за резолюции

RC B9-0160/2022, B9-0160/2022, B9-0162/2022, B9-0163/2022, B9-0164/2022, B9-0165/2022,
B9-0166/2022, B9-0167/2022

[2022/2593(RSP)]

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)

[2020/2126(INI)]

Комисия по бюджетен контрол
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