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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



Съдържание

Съдържание

611.537/OJ 611.537/OJ

Понеделник, 2 октомври 2017 г. 1

17:00 - 21:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната
комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT)  - Доклад: Gabriel Mato
(A8-0173/2017) 1

Кратко представяне на следните доклади: 1

Икономическо овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС  - Доклад: Anna Hedh
(A8-0271/2017) 1

Провеждане на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското
общество в развиващите се държави  - Доклад: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017) 1

Борбата с киберпрестъпността  - Доклад: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017) 1

Политическите отношения между Европейския съюз и Асоциацията на народите от Югоизточна
Азия  - Доклад: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017) 2

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността) 2

Вторник, 3 октомври 2017 г. 3

09:00 - 11:50 3

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство 3

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 3

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство - Предложения за резолюции 3

Ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното
оборудване  - Доклад: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017) 3

Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната
комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT)  - Доклад: Gabriel Mato
(A8-0173/2017) 3

Икономическо овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС  - Доклад: Anna Hedh
(A8-0271/2017) 3

Провеждане на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в
развиващите се държави  - Доклад: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017) 3

Борбата с киберпрестъпността  - Доклад: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017) 3

Политическите отношения между Европейския съюз и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия
- Доклад: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017) 4

15:00 - 23:00 4

Положението в Молдова - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 4

Прекратяване на сключването на брак в детска възраст - Въпрос с искане за устен отговор
(O-000064/2017 - B8-0328/2017) 4

Приоритети за партньорството между ЕС и Египет за периода 2017-2020 г. - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност 4

Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23) - Устни
въпроси (O-000068/2017 - B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 4

Хиляди отменени полети на Ryanair и прилагането на Регламент 261/2004 /ЕО за правата на
пътниците във въздушния транспорт - Изявления на Съвета и на Комисията 4

Възражение съгласно член 106: проект на регламент на Комисията за изменение на приложение II
към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на
свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система 4

Общо разискване - Безопасност на пътническите кораби 5



Съдържание

611.537/OJ 611.537/OJ

Правила за безопасност и стандарти за пътническите кораби  - Доклад: Daniela Aiuto
(A8-0167/2017) 5

Регистрация на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по
направление към или от пристанища на държавите членки Общността  - Доклад: Izaskun Bilbao
Barandica (A8-0168/2017) 5

Система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и
високоскоростните пътнически кораби по редовни линии  - Доклад: Dominique Riquet
(A8-0165/2017) 5

Сряда, 4 октомври 2017 г. 6

09:00 - 11:50 КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ 6

Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 19 и 20 октомври 2017 г. - Изявления на Съвета и
на Комисията 6

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 6

Споразумение за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК  - Препоръка: Javier Couso
Permuy (A8-0279/2017) 6

Разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в
България и Румъния  - Доклад: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017) 6

Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в
Чешката република  - Доклад: Maria Grapini (A8-0288/2017) 6

Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Португалия  - Доклад:
Jaromír Štětina (A8-0289/2017) 6

Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Гърция  - Доклад: Claude
Moraes (A8-0287/2017) 7

Правила за безопасност и стандарти за пътническите кораби  - Доклад: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 7

Регистрация на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление
към или от пристанища на държавите членки Общността  - Доклад: Izaskun Bilbao Barandica
(A8-0168/2017) 7

Система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните
пътнически кораби по редовни линии  - Доклад: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 7

Възражение съгласно член 106: проект на регламент на Комисията за изменение на приложение II
към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на
свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система - Предложение за резолюция 7

Възражение съгласно член 106: проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на
пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично
модифицирана соя FG72 x A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския
парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи - Предложение за
резолюция 7

Възражение съгласно член 106: проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на
пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично
модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и
на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи - Предложение за резолюция 7

Прекратяване на сключването на брак в детска възраст - Предложение за резолюция 7

Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23) -
Предложение за резолюция 8

15:00 - 22:00 8

Конституцията, принципите на правовата държава и основните права в Испания в контекста на
събитията в Каталуния - Изявление на Комисията 8

Фискален пакт и включването му в правната уредба на ЕС - Разискване по актуален въпрос (член
153а от Правилника за дейността) 8

Представяне на годишния доклад на Европейската сметна палата за 2016 г. 8

Засилено сътрудничество: Европейска прокуратура  - Препоръка: Barbara Matera (A8-0290/2017) 8

Заповеди за арест на Интерпол („червени известия“) - Изявления на Съвета и на Комисията 8

Сигурността по пътищата на Европа - Въпрос с искане за устен отговор (O-000060/2017 -
B8-0601/2017) 8



Съдържание

611.537/OJ 611.537/OJ

Четвъртък, 5 октомври 2017 г. 9

09:00 - 11:50 9

Системите на местата за лишаване от свобода  и условията в тях  - Доклад: Joëlle Bergeron
(A8-0251/2017) 9

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава (член 135 от Правилника за дейността) 9

Положението на албиносите в Малави и други африкански държави 9

Случаите на лидерите на кримските татари Ахтем Чийгоз и Илми Умеров и на журналиста
Микола Семена 9

Положението в Малдивските острови 9

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 9

Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на
човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността) 9

Засилено сътрудничество: Европейска прокуратура  - Препоръка: Barbara Matera (A8-0290/2017) 9

Системите на местата за лишаване от свобода  и условията в тях  - Доклад: Joëlle Bergeron
(A8-0251/2017) 9

15:00 - 16:00 10

Европейски план за действие за социалната икономика - Въпрос с искане за устен отговор
(O-000070/2017 - B8-0602/2017) 10

Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 12

Срокове 14



Понеделник, 2 октомври 2017 г.

 

 

17:00 - 21:00     

 

Кратко представяне на следните доклади:

1 1Понеделник, 2 октомври 2017 г.

611.537/OJ 611.537/OJ

17:00 - 21:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

12 À«««I • Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на
конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в
Атлантическия океан (ICCAT)

Доклад: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на
конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в
Атлантическия океан (ICCAT), и за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001,
(ЕО) № 1984/2003 и (ЕО) № 520/2007 на Съвета

[2016/0187(COD)]

Комисия по рибно стопанство

22 À • Икономическо овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС

Доклад: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Доклад относно икономическото овластяване на жените в частния и публичния
сектор в ЕС

[2017/2008(INI)]

Комисия по правата на жените и равенството между половете

10 À • Провеждане на борба със стесняването на пространството, предоставяно
на гражданското общество в развиващите се държави

Доклад: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Доклад относно провеждането на борба със стесняването на пространството,
предоставяно на гражданското общество в развиващите се държави

[2016/2324(INI)]

Комисия по развитие

30 À • Борбата с киберпрестъпността

Доклад: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Доклад относно борбата с киберпрестъпността

[2017/2068(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи



2 2Понеделник, 2 октомври 2017 г.

611.537/OJ 611.537/OJ

48 À • Политическите отношения между Европейския съюз и Асоциацията на
народите от Югоизточна Азия

Доклад: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Доклад относно политическите отношения между Европейския съюз и
Асоциацията на народите от Югоизточна Азия

[2017/2026(INI)]

Комисия по външни работи

2 • Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)



Вторник, 3 октомври 2017 г.

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

3 3Вторник, 3 октомври 2017 г.

611.537/OJ 611.537/OJ

09:00 - 11:50 Разисквания

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

15:00 - 23:00 Разисквания

59 À • Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство

[2017/2847(RSP)]

59 À - Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство

Предложения за резолюции

B8-0538/2017, B8-0539/2017

[2017/2847(RSP)]

34 À«««I - Ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното
оборудване

Доклад: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в
електрическото и електронното оборудване

[2017/0013(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

12 À«««I - Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на
Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT)

Доклад: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

[2016/0187(COD)]

Комисия по рибно стопанство

22 À - Икономическо овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС

Доклад: Anna Hedh (A8-0271/2017)

[2017/2008(INI)]

Комисия по правата на жените и равенството между половете

10 À - Провеждане на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското
общество в развиващите се държави

Доклад: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

[2016/2324(INI)]

Комисия по развитие

30 À - Борбата с киберпрестъпността

Доклад: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

[2017/2068(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи



 

15:00 - 23:00     

4 4Вторник, 3 октомври 2017 г.

611.537/OJ 611.537/OJ

48 À - Политическите отношения между Европейския съюз и Асоциацията на народите от
Югоизточна Азия

Доклад: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

[2017/2026(INI)]

Комисия по външни работи

60 À • Положението в Молдова

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

[2017/2848(RSP)]

Гласуването ще се състои по време на следваща месечна сесия.

50 À • Прекратяване на сключването на брак в детска възраст

Въпрос с искане за устен отговор

Vilija Blinkevičiūtė (O-000064/2017 - B8-0328/2017)
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните
работи и политиката на сигурност
Прекратяване на сключването на брак в детска възраст

[2017/2663(RSP)]

68 • Приоритети за партньорството между ЕС и Египет за периода 2017-2020 г.

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

[2017/2874(RSP)]

35 À • Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия
(COP23)

Устни въпроси

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini (O-000068/2017 - B8-0329/2017)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Съвет
Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23)

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini (O-000069/2017 - B8-0330/2017)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия
Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23)

[2017/2620(RSP)]

69 • Хиляди отменени полети на Ryanair и прилагането на Регламент 261/2004 /ЕО
за правата на пътниците във въздушния транспорт

Изявления на Съвета и на Комисията

[2017/2876(RSP)]

72 À • Възражение съгласно член 106: проект на регламент на Комисията за
изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез
установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи
функциите на ендокринната система

[2017/2872(RSP)]



Общо разискване - Безопасност на пътническите кораби

 
Край на общите разисквания

5 5Вторник, 3 октомври 2017 г.

611.537/OJ 611.537/OJ

36 À«««I • Правила за безопасност и стандарти за пътническите кораби

Доклад: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и
стандартите за пътническите кораби

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

37 À«««I • Регистрация на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които
оперират по направление към или от пристанища на държавите членки
Общността

Доклад: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията
на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по
направление към или от пристанища на държавите членки на Общността, и за
изменение на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или
напускащи пристанищата на държавите членки

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

38 À«««I • Система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро
фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии

Доклад: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на
Съвета за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро
фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии, за
изменение на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно държавния пристанищен контрол и за отмяна на Директива
1999/35/ЕО на Съвета

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм



Сряда, 4 октомври 2017 г.

 

 

09:00 - 11:50     КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ

 

12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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09:00 - 11:50 КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

15:00 - 22:00 Разисквания

15 • Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 19 и 20 октомври 2017 г.

Изявления на Съвета и на Комисията

[2017/2744(RSP)]

41 ««« - Споразумение за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК

Препоръка: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на
Европейския съюз на Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС – ЛАК

[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]

Комисия по външни работи

54 « - Разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна
система, в България и Румъния

Доклад: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

Доклад относно проекта на решение на Съвета относно привеждането в действие на някои
разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в
Република България и в Румъния

[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

58 « - Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните
средства в Чешката република

Доклад: Maria Grapini (A8-0288/2017)

Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за започването на автоматизиран обмен
на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Чешката република

[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

57 « - Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Португалия

Доклад: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за започването на автоматизиран обмен
на данни по отношение на дактилоскопични данни в Португалия

[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
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56 « - Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Гърция

Доклад: Claude Moraes (A8-0287/2017)

Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран
обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Гърция

[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

36 À«««I - Правила за безопасност и стандарти за пътническите кораби

Доклад: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

37 À«««I - Регистрация на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по
направление към или от пристанища на държавите членки Общността

Доклад: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

38 À«««I - Система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и
високоскоростните пътнически кораби по редовни линии

Доклад: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

72 À - Възражение съгласно член 106: проект на регламент на Комисията за изменение на
приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за
определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система

Предложение за резолюция

B8-0542/2017

[2017/2872(RSP)]

74 À - Възражение съгласно член 106: проект на решение за изпълнение на Комисията за
разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от
генетично модифицирана соя FG72 x A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на
Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи

Предложение за резолюция

B8-0540/2017

[2017/2879(RSP)]

75 À - Възражение съгласно член 106: проект на решение за изпълнение на Комисията за
разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от
генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на
Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи

Предложение за резолюция

B8-0541/2017

[2017/2878(RSP)]

50 À - Прекратяване на сключването на брак в детска възраст

Предложение за резолюция

B8-0535/2017

[2017/2663(RSP)]



 

15:00 - 22:00     
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35 À - Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23)

Предложение за резолюция

B8-0534/2017

[2017/2620(RSP)]

80 • Конституцията, принципите на правовата държава и основните права в
Испания в контекста на събитията в Каталуния

Изявление на Комисията

[2017/2888(RSP)]

Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група

63 • Фискален пакт и включването му в правната уредба на ЕС

Разискване по актуален въпрос (член 153а от Правилника за дейността)

[2017/2866(RSP)]

42 • Представяне на годишния доклад на Европейската сметна палата за 2016 г.

[2017/2765(RSP)]

В присъствието на Клаус-Хайнер Лене, председател на Европейската сметна
палата

24 ««« • Засилено сътрудничество: Европейска прокуратура

Препоръка: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на
Европейска прокуратура

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

70 • Заповеди за арест на Интерпол („червени известия“)

Изявления на Съвета и на Комисията

[2017/2873(RSP)]

71 • Сигурността по пътищата на Европа

Въпрос с искане за устен отговор

Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Комисия
Сигурността по пътищата на Европа

[2017/2875(RSP)]



Четвъртък, 5 октомври 2017 г.

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

 

12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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09:00 - 11:50 Разисквания

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

15:00 - 16:00 Разисквания

52 À • Системите на местата за лишаване от свобода  и условията в тях

Доклад: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Доклад относно системите на местата за лишаване от свобода  и условията в тях

[2015/2062(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

65 À • Положението на албиносите в Малави и други африкански държави

RC B8-0543/2017, B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017,
B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017

[2017/2868(RSP)]

66 À • Случаите на лидерите на кримските татари Ахтем Чийгоз и Илми Умеров
и на журналиста Микола Семена

RC B8-0545/2017, B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017,
B8-0559/2017

[2017/2869(RSP)]

67 À • Положението в Малдивските острови

RC B8-0549/2017, B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017,
B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017

[2017/2870(RSP)]

9 • Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата
на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за
дейността)

24 ««« - Засилено сътрудничество: Европейска прокуратура

Препоръка: Barbara Matera (A8-0290/2017)

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

52 À - Системите на местата за лишаване от свобода  и условията в тях

Доклад: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

[2015/2062(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи



15:00 - 16:00
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73 • Европейски план за действие за социалната икономика

Въпрос с искане за устен отговор

Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven
Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun,
Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot,
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata
Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona
Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh,
Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique
Guerrero Salom, Maria Arena (O-000070/2017 - B8-0602/2017)
Комисия
Европейски план за действие за социалната икономика

[2017/2877(RSP)]



 

 
Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 

Срокове

11 11

611.537/OJ 611.537/OJ



Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

 
 

Понеделник, 2 октомври 2017 г.

 

17:00 - 21:00

 

 

Вторник, 3 октомври 2017 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

12 12Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

611.537/OJ 611.537/OJ

Комисия (включително отговорите) :25'

Докладчик :6'

Докладчик по становище :1'

Докладчици (Член 52, параграф 2 от Правилника за дейността) (4
x 4')

:16'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (5 x 5') :25'

Членове на ЕП :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Съвет (включително отговорите) :5'

Комисия (включително отговорите) :10'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) :5'

Членове на ЕП :105'

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7', ENF : 6' 30, NI :
4'

Съвет (включително отговорите) :15'

Заместник-председател на Комисията/върховен представител
(включително отговорите)

:25'

Комисия (включително отговорите) :30'

Докладчици (3 x 6') :18'

Докладчици по становище (2 x 1') :2'

Автори (комисии) (3 x 5') :15'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (7 x 5') :35'

Членове на ЕП :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'



Сряда, 4 октомври 2017 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 22:00

 

 

Четвъртък, 5 октомври 2017 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

13 13Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

611.537/OJ 611.537/OJ

Съвет (включително отговорите) :15'

Комисия (включително отговорите) :15'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) :5'

Членове на ЕП :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6', ENF : 6', NI : 3'
30

Съвет (включително отговорите) :15'

Комисия (включително отговорите) :40'

Председател на Сметната палата (включително отговорите) :10'

Докладчик :6'

Оратор в разискване по актуални въпроси :4'

Автор (политическа група) :2'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (4 x 5') :20'

Членове на ЕП :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'

Комисия (включително отговорите) :20'

Докладчик :6'

Докладчик по становище :1'

Автор на всяко предложение за резолюция (член 135 от
Правилника за дейността)

:1'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) :5'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 135 от
Правилника за дейността) (3 x 2')

:6'

Членове на ЕП :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Комисия (включително отговорите) :5'

Автор (политическа група) :2'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) :5'

Членове на ЕП :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Срокове

 
 

Понеделник, 2 октомври 2017 г.

 

 

Вторник, 3 октомври 2017 г.
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12 À • Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на
Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT)  - Доклад:
Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 27 септември, 13:00 ч.

22 À • Икономическо овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС  - Доклад: Anna Hedh
(A8-0271/2017)

- Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюции

Сряда, 27 септември, 13:00 ч.

10 À • Провеждане на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското
общество в развиващите се държави  - Доклад: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюции

Сряда, 27 септември, 13:00 ч.

30 À • Борбата с киберпрестъпността  - Доклад: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюции

Сряда, 27 септември, 13:00 ч.

48 À • Политическите отношения между Европейския съюз и Асоциацията на народите от Югоизточна
Азия  - Доклад: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюции

Четвъртък, 28 септември, 12:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Понеделник, 2 октомври, 19:00 ч.

59 À • Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство

- Предложения за резолюции Четвъртък, 28 септември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Петък, 29 септември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Петък, 29 септември, 14:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Понеделник, 2 октомври, 17:00 ч.

34 À • Ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното
оборудване  - Доклад: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 27 септември, 13:00 ч.

60 À • Положението в Молдова - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Предложения за резолюции

Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Общи предложения за резолюции
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50 À • Прекратяване на сключването на брак в детска възраст - Въпрос с искане за устен отговор
(O-000064/2017 - B8-0328/2017)

- Предложение за резолюция Сряда, 27 септември, 13:00 ч.

- Изменения към предложението за резолюция Понеделник, 2 октомври, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 3 октомври, 16:00 ч.

35 À • Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23) - Устни
въпроси (O-000068/2017 - B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017)

- Предложение за резолюция Сряда, 27 септември, 13:00 ч.

- Изменения към предложението за резолюция Понеделник, 2 октомври, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 3 октомври, 16:00 ч.

72 À • Възражение съгласно член 106: проект на регламент на Комисията за изменение на приложение II
към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на
свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система

- Изменения Понеделник, 2 октомври, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 3 октомври, 16:00 ч.

36 À • Правила за безопасност и стандарти за пътническите кораби  - Доклад: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 27 септември, 13:00 ч.

37 À • Регистрация на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по
направление към или от пристанища на държавите членки Общността  - Доклад: Izaskun Bilbao
Barandica (A8-0168/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 27 септември, 13:00 ч.

38 À • Система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и
високоскоростните пътнически кораби по редовни линии  - Доклад: Dominique Riquet
(A8-0165/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 27 септември, 13:00 ч.

74 À • Възражение съгласно член 106: проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на
пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично
модифицирана соя FG72 x A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския
парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи - Предложение за
резолюция

- Изменения Понеделник, 2 октомври, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 3 октомври, 16:00 ч.

75 À • Възражение съгласно член 106: проект на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на
пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично
модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент
и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи - Предложение за резолюция

- Изменения Понеделник, 2 октомври, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 3 октомври, 16:00 ч.
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52 À • Системите на местата за лишаване от свобода  и условията в тях  - Доклад: Joëlle Bergeron
(A8-0251/2017)

- Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюции

Сряда, 27 септември, 13:00 ч.

65 À • Положението на албиносите в Малави и други африкански държави

- Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 2 октомври, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)

Сряда, 4 октомври, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от
Правилника за дейността)

Сряда, 4 октомври, 14:00 ч.

66 À • Случаите на лидерите на кримските татари Ахтем Чийгоз и Илми Умеров и на журналиста
Микола Семена

- Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 2 октомври, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)

Сряда, 4 октомври, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от
Правилника за дейността)

Сряда, 4 октомври, 14:00 ч.

67 À • Положението в Малдивските острови

- Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 2 октомври, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)

Сряда, 4 октомври, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от
Правилника за дейността)

Сряда, 4 октомври, 14:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване във вторник Петък, 29 септември, 12:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в сряда Понеделник, 2 октомври, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 3 октомври, 19:00 ч.

- Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на
нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на
правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

Сряда, 4 октомври, 19:00 ч.
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