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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

618.460/OJ 618.460/OJ

Понеделник, 12 март 2018 г. 1

17:00 - 23:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар
на Европейската комисия - Изявление на Комисията 1

Равенството между половете в търговските споразумения на ЕС  - Доклад: Eleonora Forenza, Malin
Björk (A8-0023/2018) 1

Борбата срещу насилието над жени и момичета и ратифицирането на Конвенцията от Истанбул от
страна на държавите – членки на ЕС - Изявление на Комисията 1

Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки  - Доклад: Lucy Anderson (A8-0315/2017) 1

Начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства и
свидетелства за управление на превозни средства  - Доклад: Peter Lundgren (A8-0321/2017) 1

Кратко представяне на следните доклади: 2

Европейска стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи  - Доклад: István
Ujhelyi (A8-0036/2018) 2

Изоставащи региони в ЕС  - Доклад: Michela Giuffrida (A8-0046/2018) 2

Ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на Парижкото споразумение относно
изменението на климата   - Доклад: Ángela Vallina (A8-0045/2018) 2

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността) 2

Вторник, 13 март 2018 г. 3

09:00 - 12:20 КЛЮЧОВИ РАЗИСКВАНИЯ 3

Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство - Изявления на
Съвета и на Комисията 3

Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 22 и 23 март 2018 г. - Изявления на Съвета и на
Комисията 3

12:30 - 14:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 3

Изпълнение на Протокола относно финансовите последици при изтичане на Договора за ЕОВС и
Изследователския фонд за въглища и стомана  - Препоръка: Jean Arthuis (A8-0034/2018) 3

Споразумение между ЕС и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в
митническата област  - Препоръка: Daniel Caspary (A8-0029/2018) 3

Европейска стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи  - Доклад: István Ujhelyi
(A8-0036/2018) 3

Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки  - Доклад: Lucy Anderson (A8-0315/2017) 3

Начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства и
свидетелства за управление на превозни средства  - Доклад: Peter Lundgren (A8-0321/2017) 4

Създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа
на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС  -
Доклад: Françoise Grossetête (A8-0037/2018) 4

Равенството между половете в търговските споразумения на ЕС  - Доклад: Eleonora Forenza, Malin
Björk (A8-0023/2018) 4

Изоставащи региони в ЕС  - Доклад: Michela Giuffrida (A8-0046/2018) 4

Ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на Парижкото споразумение относно
изменението на климата   - Доклад: Ángela Vallina (A8-0045/2018) 4

15:00 - 23:00 4

Общо разискване - МФР и собствени ресурси след 2020 г. 4

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.  - Доклад:
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018) 4



Съдържание
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Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз  - Доклад: Gérard Deprez,
Janusz Lewandowski (A8-0041/2018) 5

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III  - Доклад: Daniele Viotti (A8-0062/2018) 5

Положението в Сирия - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 5

Перспективи на ЕС за първото заседание на Съвместния съвет ЕС–Куба - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност 5

Нова програма за отношенията ЕС–Централна Азия в рамките на 13-ата ежегодна среща на
министерско равнище - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 5

Общо разискване - Европейски семестър 5

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за
2018 г.  - Доклад: Hugues Bayet (A8-0047/2018) 5

Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със
заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г.  - Доклад: Krzysztof
Hetman (A8-0052/2018) 6

Сряда, 14 март 2018 г. 7

08:30 - 10:00 7

Решението на САЩ за налагане на мита върху стоманата и алуминия - Изявление на Комисията 7

10:00 - 11:50 7

Дебат с министър-председателя на Португалия Антонио Коща относно бъдещето на Европа 7

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 7

Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство - Предложения
за резолюции 7

Статистиката за железопътния транспорт   - Доклад: Karima Delli (A8-0038/2018) 7

Назначаване на заместник-председател на Европейската централна банка  - Доклад: Roberto Gualtieri
(A8-0056/2018) 7

Въвеждане на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест  - Доклад: Adina-Ioana Vălean
(A8-0026/2018) 7

Допълнителна макрофинансова помощ за Грузия  - Доклад: Hannu Takkula (A8-0028/2018) 8

Възражение срещу делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2013 по
отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес 8

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление –
EGF/2017/008 DE/Goodyear  - Доклад: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018) 8

Поименен състав на специалната комисия относно финансовите престъпления, избягването на данъци
и данъчните измами 8

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.  - Доклад: Jan
Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018) 8

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз  - Доклад: Gérard Deprez, Janusz
Lewandowski (A8-0041/2018) 8

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за
2018 г.  - Доклад: Hugues Bayet (A8-0047/2018) 8

Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и
социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г.  - Доклад: Krzysztof Hetman
(A8-0052/2018) 8

15:00 - 23:00 9

Международно сътрудничество в борбата с киберпрестъпността – заплахата за обществените услуги -
Разискване по актуален въпрос (член 153а от Правилника за дейността) 9

Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Кучяк и
Мартина Кушнирова - Изявления на Съвета и на Комисията 9

Общо разискване - Обща основа за облагане с корпоративен данък 9

Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък   - Доклад: Alain Lamassoure
(A8-0051/2018) 9



Съдържание

618.460/OJ 618.460/OJ

Обща основа за облагане с корпоративен данък  - Доклад: Paul Tang (A8-0050/2018) 9

Атаки на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските стопанства в рамките на ОСП (в
контекста на случая с испанските маслини) - Въпрос с искане за устен отговор (O-000006/2018 -
B8-0007/2018) 9

Корпоративна социална отговорност - Изявление на Комисията 9

„Европас“: рамка за уменията и квалификациите  - Доклад: Thomas Mann, Светослав Христов
Малинов (A8-0244/2017) 10

Програма „Творческа Европа“ (2014 - 2020 г.)  - Доклад: Silvia Costa (A8-0369/2017) 10

Общо разискване - Споразумение в областта на рибарството с Коморските острови 10

Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови:
денонсиране  - Препоръка: João Ferreira (A8-0058/2018) 10

Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови:
денонсиране (резолюция)  - Доклад: João Ferreira (A8-0055/2018) 10

Четвъртък, 15 март 2018 г. 11

09:00 - 11:50 11

Общо разискване - Полезни изкопаеми от засегнати от конфликти зони 11

Прилагане на регламента относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони - Въпрос с
искане за устен отговор (O-000017/2018 - B8-0009/2018) 11

Съпътстващи мерки относно полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони - Въпрос с
искане за устен отговор (O-000016/2018 - B8-0008/2018) 11

План за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива - Изявление на Комисията 11

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава (член 135 от Правилника за дейността) 11

Положението на Малдивските острови 11

Задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално случаят на Салих
Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“ 11

Евтаназията в Уганда 12

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

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) 12

Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови:
денонсиране  - Препоръка: João Ferreira (A8-0058/2018) 12

Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови:
денонсиране (резолюция)  - Доклад: João Ferreira (A8-0055/2018) 12

„Европас“: рамка за уменията и квалификациите  - Доклад: Thomas Mann, Светослав Христов
Малинов (A8-0244/2017) 12

Програма „Творческа Европа“ (2014 - 2020 г.)  - Доклад: Silvia Costa (A8-0369/2017) 12

Местонахождение на седалището на Европейската агенция по лекарствата  - Доклад: Giovanni La Via
(A8-0063/2018) 12

Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък   - Доклад: Alain Lamassoure
(A8-0051/2018) 12

Обща основа за облагане с корпоративен данък  - Доклад: Paul Tang (A8-0050/2018) 12

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III  - Доклад: Daniele Viotti (A8-0062/2018) 13

Положението в Сирия - Предложения за резолюции 13

Атаки на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските стопанства в рамките на ОСП (в
контекста на случая с испанските маслини) - Предложения за резолюции 13

Корпоративна социална отговорност - Предложения за резолюции 13

15:00 - 16:00 13

Резерв за изпълнение на ЕСИ фондовете - Въпрос с искане за устен отговор (O-000005/2018 -
B8-0006/2018) 13
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Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 15

Срокове 18



Понеделник, 12 март 2018 г.

 

 

17:00 - 23:00     

1 1Понеделник, 12 март 2018 г.

618.460/OJ 618.460/OJ

17:00 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

85 • Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването
на генералния секретар на Европейската комисия

Изявление на Комисията

[2018/2624(RSP)]

50 À • Равенството между половете в търговските споразумения на ЕС

Доклад: Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

Доклад относно равенството между половете в търговските споразумения на ЕС

[2017/2015(INI)]

Комисия по международна търговия

Комисия по правата на жените и равенството между половете

86 • Борбата срещу насилието над жени и момичета и ратифицирането на
Конвенцията от Истанбул от страна на държавите – членки на ЕС

Изявление на Комисията

[2018/2625(RSP)]

42 À«««I • Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки

Доклад: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки

[2016/0149(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

43 À«««I • Начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни
превозни средства и свидетелства за управление на превозни средства

Доклад: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и
продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на
товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за
управление на превозни средства

[2017/0015(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм



Кратко представяне на следните доклади:
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17 • Европейска стратегия относно съвместни интелигентни транспортни
системи

Доклад: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

Доклад относно европейска стратегия относно съвместни интелигентни
транспортни системи

[2017/2067(INI)]

Комисия по транспорт и туризъм

46 À • Изоставащи региони в ЕС

Доклад: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

Доклад относно изоставащите региони в ЕС

[2017/2208(INI)]

Комисия по регионално развитие

10 À • Ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на Парижкото
споразумение относно изменението на климата

Доклад: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

Доклад относно ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на
Парижкото споразумение относно изменението на климата

[2017/2006(INI)]

Комисия по регионално развитие

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



Вторник, 13 март 2018 г.

 

 

09:00 - 12:20     КЛЮЧОВИ РАЗИСКВАНИЯ

 

12:30 - 14:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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09:00 - 12:20 КЛЮЧОВИ РАЗИСКВАНИЯ

12:30 - 14:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

15:00 - 23:00 Разисквания

70 À • Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното
кралство

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2573(RSP)]

Гласуването ще се състои в сряда

27 • Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 22 и 23 март 2018 г.

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2502(RSP)]

48 ««« - Изпълнение на Протокола относно финансовите последици при изтичане на Договора за ЕОВС
и Изследователския фонд за въглища и стомана

Препоръка: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за изменение на Решение 2003/76/ЕО за
определяне на мерките, необходими за прилагането на Протокола, приложен към Договора за
създаване на Европейската общност, относно финансовите последици при изтичане на Договора за
Европейската общност за въглища и стомана и Изследователския фонд за въглища и стомана

[2017/0213(APP)]

Комисия по бюджети

47 ««« - Споразумение между ЕС и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ
в митническата област

Препоръка: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския
съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и
административна взаимопомощ в митническата област

[2016/0006(NLE)]

Комисия по международна търговия

17 - Европейска стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи

Доклад: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

[2017/2067(INI)]

Комисия по транспорт и туризъм

42 À«««I - Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки

Доклад: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

[2016/0149(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм



 

15:00 - 23:00     
 
Общо разискване - МФР и собствени ресурси след 2020 г.

4 4Вторник, 13 март 2018 г.

618.460/OJ 618.460/OJ

43 À«««I - Начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни
средства и свидетелства за управление на превозни средства

Доклад: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

[2017/0015(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

77 «««I - Създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел
подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната
промишленост на ЕС

Доклад: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на
конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Решение на комисията за започване на преговори - Член 69в

50 À - Равенството между половете в търговските споразумения на ЕС

Доклад: Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

[2017/2015(INI)]

Комисия по международна търговия

Комисия по правата на жените и равенството между половете

46 À - Изоставащи региони в ЕС

Доклад: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

[2017/2208(INI)]

Комисия по регионално развитие

10 À - Ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на Парижкото споразумение относно
изменението на климата

Доклад: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

[2017/2006(INI)]

Комисия по регионално развитие

56 À • Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР
след 2020 г.

Доклад: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Доклад относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента
относно МФР след 2020 г.

[2017/2052(INI)]

Комисия по бюджети



 
Край на общите разисквания

 
Общо разискване - Европейски семестър

5 5Вторник, 13 март 2018 г.

618.460/OJ 618.460/OJ

55 À • Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз

Доклад: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Доклад относно реформата на системата на собствените ресурси на
Европейския съюз

[2017/2053(INI)]

Комисия по бюджети

49 À • Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III

Доклад: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2019 г., Раздел III –
Комисия

[2017/2286(BUD)]

Комисия по бюджети

Гласуването ще се състои в четвъртък

87 À • Положението в Сирия

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

[2018/2626(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

84 • Перспективи на ЕС за първото заседание на Съвместния съвет ЕС–Куба

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

[2018/2528(RSP)]

64 • Нова програма за отношенията ЕС–Централна Азия в рамките на 13-ата
ежегодна среща на министерско равнище

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

[2018/2526(RSP)]

21 À • Европейски семестър за координация на икономическите политики:
Годишен обзор на растежа за 2018 г.

Доклад: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите
политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г.

[2017/2226(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси



 
Край на общите разисквания

6 6Вторник, 13 март 2018 г.

618.460/OJ 618.460/OJ

15 À • Европейски семестър за координация на икономическите политики:
аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор
на растежа за 2018 г.

Доклад: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите
политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния
обзор на растежа за 2018 г.

[2017/2260(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси



Сряда, 14 март 2018 г.

 

 

08:30 - 10:00     

 

10:00 - 11:50     

 

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

7 7Сряда, 14 март 2018 г.

618.460/OJ 618.460/OJ

08:30 - 10:00 Разисквания

10:00 - 11:50 Разисквания

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

15:00 - 23:00 Разисквания

90 • Решението на САЩ за налагане на мита върху стоманата и алуминия

Изявление на Комисията

[2018/2629(RSP)]

72 • Дебат с министър-председателя на Португалия Антонио Коща относно
бъдещето на Европа

[2018/2576(RSP)]

70 À - Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство

Предложения за резолюции

B8-0134/2018, B8-0135/2018

[2018/2573(RSP)]

62 «««I - Статистиката за железопътния транспорт

Доклад: Karima Delli (A8-0038/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
статистиката за железопътния транспорт (преработен текст)

[COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

81 « - Назначаване на заместник-председател на Европейската централна банка

Доклад: Roberto Gualtieri (A8-0056/2018)

Доклад относно препоръката на Съвета за назначаване на заместник-председател на Европейската
централна банка

[N8-0053/2018 - C8-0040/2018 - 2018/0804(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

79 À«««I - Въвеждане на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест

Доклад: Adina-Ioana Vălean (A8-0026/2018)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Директива 92/66/ЕИО на Съвета за въвеждането на мерки на Общността за борба с нюкасълската
болест

[COM(2017)0742 - C8-0431/2017 - 2017/0329(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните



8 8Сряда, 14 март 2018 г.

618.460/OJ 618.460/OJ

80 À«««I - Допълнителна макрофинансова помощ за Грузия

Доклад: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне
на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия

[COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD)]

Комисия по международна търговия

91 À - Възражение срещу делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) №
347/2013 по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес

B8-0136/2018

[2017/2990(DEA)]

82 - Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията:
заявление – EGF/2017/008 DE/Goodyear

Доклад: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно
мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление
от Германия – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

[COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)]

Комисия по бюджети

75 À - Поименен състав на специалната комисия относно финансовите престъпления, избягването на
данъци и данъчните измами

[2018/2579(RSO)]

56 À - Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.

Доклад: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

[2017/2052(INI)]

Комисия по бюджети

55 À - Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз

Доклад: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

[2017/2053(INI)]

Комисия по бюджети

21 À - Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на
растежа за 2018 г.

Доклад: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

[2017/2226(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

15 À - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със
заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г.

Доклад: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

[2017/2260(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси



15:00 - 23:00     

 
Общо разискване - Обща основа за облагане с корпоративен данък

 
Край на общите разисквания

9 9Сряда, 14 март 2018 г.

618.460/OJ 618.460/OJ

88 • Международно сътрудничество в борбата с киберпрестъпността – заплахата за
обществените услуги

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

[2018/2627(RSP)]

89 À • Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия
журналист Ян Кучяк и Мартина Кушнирова

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2628(RSP)]

Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия

18 À« • Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък

Доклад: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно обща
консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)

[COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

16 À« • Обща основа за облагане с корпоративен данък

Доклад: Paul Tang (A8-0050/2018)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно обща основа
за облагане с корпоративен данък

[COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

68 À • Атаки на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските
стопанства в рамките на ОСП (в контекста на случая с испанските маслини)

Въпрос с искане за устен отговор

Czesław Adam Siekierski, Bernd Lange (O-000006/2018 - B8-0007/2018)
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Комисия по международна търговия
Комисия
Атаки на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските стопанства в рамките на ОСП
(в контекста на случая с испанските маслини)

[2018/2566(RSP)]

95 À • Корпоративна социална отговорност

Изявление на Комисията

[2018/2633(RSP)]



 
Общо разискване - Споразумение в областта на рибарството с Коморските

острови 

 
Край на общите разисквания

10 10Сряда, 14 март 2018 г.

618.460/OJ 618.460/OJ

31 À«««I • „Европас“: рамка за уменията и квалификациите

Доклад: Thomas Mann, Светослав Христов Малинов (A8-0244/2017)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета
относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и
квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО

[COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)]

Комисия по заетост и социални въпроси

Комисия по култура и образование

61 À«««I • Програма „Творческа Европа“ (2014 - 2020 г.)

Доклад: Silvia Costa (A8-0369/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за изменение на Регламент (ЕС) № 1295/2013 за създаване на програма „Творческа
Европа“ (2014 – 2020 г.)

[COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)]

Комисия по култура и образование

13 ««« • Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и
Коморските острови: денонсиране

Препоръка: João Ferreira (A8-0058/2018)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за денонсиране на
Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между
Европейската общност и Съюза на Коморските острови

[14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)]

Комисия по рибно стопанство

59 • Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и
Коморските острови: денонсиране (резолюция)

Доклад: João Ferreira (A8-0055/2018)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно
проекта на решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за
партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза
на Коморските острови

[2017/2266(INI)]

Комисия по рибно стопанство



Четвъртък, 15 март 2018 г.

 

 

09:00 - 11:50     
 
Общо разискване - Полезни изкопаеми от засегнати от конфликти зони 

 
Край на общите разисквания

 

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

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

11 11Четвъртък, 15 март 2018 г.

618.460/OJ 618.460/OJ

09:00 - 11:50 Разисквания

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

15:00 - 16:00 Разисквания

60 • Прилагане на регламента относно полезните изкопаеми от засегнати от
конфликти зони

Въпрос с искане за устен отговор

Bernd Lange (O-000017/2018 - B8-0009/2018)
Комисия по международна търговия
Комисия
Изпълнението на Регламента за полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони

[2018/2557(RSP)]

54 • Съпътстващи мерки относно полезните изкопаеми от засегнати от
конфликти зони

Въпрос с искане за устен отговор

Linda McAvan (O-000016/2018 - B8-0008/2018)
Комисия по развитие
Комисия
Полезни изкопаеми от засегнати от конфликти зони: съпътстващи мерки

[2018/2542(RSP)]

71 • План за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива

Изявление на Комисията

[2017/3034(RSP)]

92 À • Положението на Малдивските острови

RC B8-0168/2018, B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018,
B8-0174/2018, B8-0175/2018, B8-0176/2018

[2018/2630(RSP)]

93 À • Задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално
случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“

RC B8-0159/2018, B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018,
B8-0163/2018, B8-0164/2018

[2018/2631(RSP)]



 

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

12 12Четвъртък, 15 март 2018 г.

618.460/OJ 618.460/OJ

94 À • Евтаназията в Уганда

RC B8-0165/2018, B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018,
B8-0173/2018

[2018/2632(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)

13 ««« - Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови:
денонсиране

Препоръка: João Ferreira (A8-0058/2018)

[14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)]

Комисия по рибно стопанство

59 - Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови:
денонсиране (резолюция)

Доклад: João Ferreira (A8-0055/2018)

[2017/2266(INI)]

Комисия по рибно стопанство

31 À«««I - „Европас“: рамка за уменията и квалификациите

Доклад: Thomas Mann, Светослав Христов Малинов (A8-0244/2017)

[COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)]

Комисия по заетост и социални въпроси

Комисия по култура и образование

61 À«««I - Програма „Творческа Европа“ (2014 - 2020 г.)

Доклад: Silvia Costa (A8-0369/2017)

[COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)]

Комисия по култура и образование

78 À«««I - Местонахождение на седалището на Европейската агенция по лекарствата

Доклад: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

[COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

18 À« - Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък

Доклад: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

[COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

16 À« - Обща основа за облагане с корпоративен данък

Доклад: Paul Tang (A8-0050/2018)

[COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси
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49 À - Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III

Доклад: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

[2017/2286(BUD)]

Комисия по бюджети

87 À - Положението в Сирия

Предложения за резолюции

RC B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018,
B8-0146/2018, B8-0150/2018

[2018/2626(RSP)]

68 À - Атаки на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските стопанства в рамките на
ОСП (в контекста на случая с испанските маслини)

Предложения за резолюции

RC B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018,
B8-0149/2018, B8-0151/2018

[2018/2566(RSP)]

95 À - Корпоративна социална отговорност

Предложения за резолюции

B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018,
B8-0157/2018, B8-0158/2018

[2018/2633(RSP)]

67 • Резерв за изпълнение на ЕСИ фондовете

Въпрос с искане за устен отговор

Iskra Mihaylova (O-000005/2018 - B8-0006/2018)
Комисия по регионално развитие
Комисия
Резерв за изпълнение на ЕСИ фондовете

[2018/2546(RSP)]
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Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

 
 

Понеделник, 12 март 2018 г.

 

17:00 - 23:00

 

 

Вторник, 13 март 2018 г.

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 23:00

 

15 15Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)
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Комисия (включително отговорите) :50'

Докладчици (4 x 6') :24'

Докладчици по становище (2 x 1') :2'

Докладчици (Член 52, параграф 2 от Правилника за дейността) (3
x 4')

:12'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (8 x 5') :40'

Членове на ЕП :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 7', GUE/NGL : 7', EFDD : 6', ENF : 5' 30, NI : 4'

Съвет (включително отговорите) :20'

Комисия (включително отговорите) :20'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (2 x 5') :10'

Членове на ЕП :105'

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

Съвет (включително отговорите) :20'

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

:30'

Комисия (включително отговорите) :25'

Докладчици (7 x 6') :42'

Докладчици по становище (24 x 1') :24'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (6 x 5') :30'

Членове на ЕП :195'

PPE : 53' 30, S&D : 46' 30, ECR : 18' 30, ALDE : 18', Verts/ALE : 14' 30, GUE/NGL : 14', EFDD : 12' 30,
ENF : 10' 30, NI : 7'



Сряда, 14 март 2018 г.

 

08:30 - 10:00

 

10:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Четвъртък, 15 март 2018 г.

 

09:00 - 11:50
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Комисия (включително отговорите) :10'

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

Членове на ЕП :46'

PPE : 10', S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30, NI
: 3'

Антонио Коща, министър-председател на Португалия
(включително отговорите)

:30'

Председател на Комисията (включително отговорите) :5'

Членове на ЕП :46'

PPE : 10', S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30, NI
: 3'

Съвет (включително отговорите) :15'

Комисия (включително отговорите) :55'

Докладчици (6 x 6') :36'

Докладчици по становище (2 x 1') :2'

Автор (комисия) :5'

Оратор в разискване по актуални въпроси :4'

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

Членове на ЕП :210'

PPE : 58', S&D : 50' 30, ECR : 20', ALDE : 19' 30, Verts/ALE : 15' 30, GUE/NGL : 15', EFDD : 13', ENF :
11', NI : 7' 30

Комисия (включително отговорите) :35'

Автори (комисии) (2 x 5') :10'

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

:1'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (2 x 5') :10'

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

:6'

Членове на ЕП :46'

PPE : 10', S&D : 9', ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30, NI
: 3'



15:00 - 16:00
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Комисия (включително отговорите) :5'

Автор (комисия) :5'

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

Членове на ЕП :30'

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



Срокове

 
 

Понеделник, 12 март 2018 г.

 

 

Вторник, 13 март 2018 г.
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50 À • Равенството между половете в търговските споразумения на ЕС  - Доклад: Eleonora Forenza, Malin
Björk (A8-0023/2018)

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

Сряда, 7 март, 13:00 ч.

42 À • Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки  - Доклад: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 7 март, 13:00 ч.

43 À • Начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства и
свидетелства за управление на превозни средства  - Доклад: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 7 март, 13:00 ч.

46 À • Изоставащи региони в ЕС  - Доклад: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

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

Сряда, 7 март, 13:00 ч.

10 À • Ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на Парижкото споразумение относно
изменението на климата   - Доклад: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

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

Сряда, 7 март, 13:00 ч.

70 À • Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство - Изявления
на Съвета и на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 7 март, 18:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 12 март, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 13 март, 16:00 ч.

56 À • Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.  - Доклад:
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

- Изменения Четвъртък, 8 март, 13:00 ч.

55 À • Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз  - Доклад: Gérard Deprez,
Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

- Изменения Сряда, 7 март, 13:00 ч.

49 À • Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III  - Доклад: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

- Изменения Понеделник, 12 март, 19:00 ч.



 

Сряда, 14 март 2018 г.
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87 À • Положението в Сирия - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Вторник, 13 март, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 13 март, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 14 март, 16:00 ч.

21 À • Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за
2018 г.  - Доклад: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

- Изменения Сряда, 7 март, 13:00 ч.

15 À • Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със
заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г.  - Доклад: Krzysztof
Hetman (A8-0052/2018)

- Изменения Сряда, 7 март, 13:00 ч.

79 À • Въвеждане на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест  - Доклад: Adina-Ioana Vălean
(A8-0026/2018)

- Изменения; отхвърляне Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 13 март, 16:00 ч.

80 À • Допълнителна макрофинансова помощ за Грузия  - Доклад: Hannu Takkula (A8-0028/2018)

- Изменения; отхвърляне Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 13 март, 16:00 ч.

91 À • Възражение срещу делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 347/2013
по отношение на списъка на Съюза на проекти от общ интерес

- Изменения Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 13 март, 16:00 ч.

75 À • Поименен състав на специалната комисия относно финансовите престъпления, избягването на
данъци и данъчните измами

- Изменения Сряда, 14 март, 10:00 ч.

89 À • Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Кучяк и
Мартина Кушнирова - Изявления на Съвета и на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 11 април, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 16 април, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 16 април, 20:00 ч.

18 À • Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък   - Доклад: Alain Lamassoure
(A8-0051/2018)

- Изменения Сряда, 7 март, 13:00 ч.

16 À • Обща основа за облагане с корпоративен данък  - Доклад: Paul Tang (A8-0050/2018)

- Изменения Сряда, 7 март, 13:00 ч.



 

Четвъртък, 15 март 2018 г.
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68 À • Атаки на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските стопанства в рамките на ОСП
(в контекста на случая с испанските маслини) - Въпрос с искане за устен отговор (O-000006/2018 -
B8-0007/2018)

- Предложения за резолюции Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Вторник, 13 март, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 13 март, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 14 март, 16:00 ч.

95 À • Корпоративна социална отговорност - Изявление на Комисията

- Предложения за резолюции Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Вторник, 13 март, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 13 март, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 14 март, 16:00 ч.

31 À • „Европас“: рамка за уменията и квалификациите  - Доклад: Thomas Mann, Светослав Христов
Малинов (A8-0244/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 7 март, 13:00 ч.

61 À • Програма „Творческа Европа“ (2014 - 2020 г.)  - Доклад: Silvia Costa (A8-0369/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 7 март, 13:00 ч.

92 À • Положението на Малдивските острови

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

Понеделник, 12 март, 20:00 ч.

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

Сряда, 14 март, 13:00 ч.

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

Сряда, 14 март, 14:00 ч.

93 À • Задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално случаят на Салих
Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“

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

Понеделник, 12 март, 20:00 ч.

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

Сряда, 14 март, 13:00 ч.

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

Сряда, 14 март, 14:00 ч.

94 À • Евтаназията в Уганда

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

Понеделник, 12 март, 20:00 ч.

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

Сряда, 14 март, 13:00 ч.

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

Сряда, 14 март, 14:00 ч.

78 À • Местонахождение на седалището на Европейската агенция по лекарствата  - Доклад: Giovanni La
Via (A8-0063/2018)

- Изменения Вторник, 13 март, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 14 март, 16:00 ч.
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- Текстове, поставени на гласуване във вторник Петък, 9 март, 12:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в сряда Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 13 март, 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, 14 март, 19:00 ч.


	Понеделник, 12 март 2018 г.
	17:00 - 23:00     
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