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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

621.577/OJ 621.577/OJ

Сряда, 2 май 2018 г. 1

13:00 - 23:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Прието решение на Комисията относно пакета от мерки за МФР за периода след 2020 г. - Изявление
на Комисията 1

Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка
за 2016 г.  - Доклад: Marco Valli (A8-0139/2018) 1

Президентски избори във Венесуела - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 1

Годишен доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу
измамите  - Доклад: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018) 1

Политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на
участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“

  - Доклад: Андрей Новаков (A8-0136/2018) 1

Престъпления, свързани с преследване, и защита на жертвите в ЕС - Изявления на Съвета и на
Комисията 2

Прилагане на международните стандарти в областта на сексуалното насилие от страна на Испания в
контекста на делото „Ла Манада“ - Изявления на Съвета и на Комисията 2

Закрилата на децата мигранти - Въпрос с искане за устен отговор (O-000031/2018 - B8-0016/2018) 2

Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни - Устни въпроси
(O-000040/2018 - B8-0017/2018)  (O-000041/2018 - B8-0018/2018) 2

Преодоляване на проблемите с безопасността в селското стопанство в ЕС - Въпрос с искане за устен
отговор (O-000012/2018 - B8-0015/2018) 2

Кратко представяне на следните доклади: 3

Актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС
  - Доклад: Esther Herranz García (A8-0064/2018) 3

Плурализъм и свобода на медиите в Европейския съюз  - Доклад: Barbara Spinelli (A8-0144/2018) 3

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността) 3

Четвъртък, 3 май 2018 г. 4

09:00 - 11:20 4

Разискване с Шарл Мишел, министър-председател на Белгия, относно бъдещето на Европа 4

11:30 - 13:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 4

Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан
(присъединяване на Хърватия)  - Препоръка: Jozo Radoš (A8-0104/2018) 4

Рамковото споразумение между ЕС и Корея (присъединяване на Хърватия)  - Препоръка: Tokia Saïfi
(A8-0120/2018) 4

Въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество AB-CHMINACA
  - Препоръка: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018) 4

Въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество CUMYL-4CN-
BINACA

  - Доклад: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018) 5

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията:
EGF/2017/010 BE/Caterpillar  - Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018) 5

Годишен доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу
измамите  - Доклад: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018) 5

Възражение съгласно член 106: генетично модифицирано захарно цвекло H7–1 - Предложения за
резолюции 5

Назначаване на член в комитета по подбор за Европейската прокуратура 5



Съдържание

621.577/OJ 621.577/OJ

Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка
за 2016 г.  - Доклад: Marco Valli (A8-0139/2018) 5

Президентски избори във Венесуела - Предложения за резолюции 5

Политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на
участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури“

  - Доклад: Андрей Новаков (A8-0136/2018) 5

Закрилата на децата мигранти - Предложения за резолюции 6

Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни - Предложения за
резолюции 6

Актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС
  - Доклад: Esther Herranz García (A8-0064/2018) 6

Плурализъм и свобода на медиите в Европейския съюз  - Доклад: Barbara Spinelli (A8-0144/2018) 6

Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 8

Срокове 9



Сряда, 2 май 2018 г.

 

 

13:00 - 23:00     
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13:00 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

13 • Прието решение на Комисията относно пакета от мерки за МФР за периода
след 2020 г.

Изявление на Комисията

[2018/2594(RSP)]

39 À • Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската
инвестиционна банка за 2016 г.

Доклад: Marco Valli (A8-0139/2018)

Доклад относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на
ЕИБ за 2016 г.

[2017/2190(INI)]

Комисия по бюджетен контрол

50 À • Президентски избори във Венесуела

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

[2018/2695(RSP)]

24 • Годишен доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС
— Борба срещу измамите

Доклад: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Доклад относно годишния доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите
интереси на ЕС — Борба срещу измамите

[2017/2216(INI)]

Комисия по бюджетен контрол

10 À • Политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия
транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички
ключови мрежови инфраструктури“

Доклад: Андрей Новаков (A8-0136/2018)

Доклад относно политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на
устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във
всички ключови мрежови инфраструктури“ – член 9, параграф 7 от Регламента за
общоприложимите разпоредби

[2017/2285(INI)]

Комисия по регионално развитие



2 2Сряда, 2 май 2018 г.
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41 • Престъпления, свързани с преследване, и защита на жертвите в ЕС

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2665(RSP)]

51 • Прилагане на международните стандарти в областта на сексуалното насилие
от страна на Испания в контекста на делото „Ла Манада“

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2696(RSP)]

42 À • Закрилата на децата мигранти

Въпрос с искане за устен отговор

Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar
Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya
Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian
Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans,
Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina
Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios
Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey,
Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas,
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Judith
Sargentini, Jean Lambert (O-000031/2018 - B8-0016/2018)
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
Група на Зелените/Европейски свободен алианс
Комисия
Закрилата на децата мигранти

[2018/2666(RSP)]

28 À • Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни

Устни въпроси

Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte,
Eleonora Evi, Sylvie Goddyn (O-000040/2018 - B8-0017/2018)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Съвет
Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни

Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte,
Eleonora Evi, Sylvie Goddyn (O-000041/2018 - B8-0018/2018)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия
Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни

[2017/2922(RSP)]

43 • Преодоляване на проблемите с безопасността в селското стопанство в ЕС

Въпрос с искане за устен отговор

Mairead McGuinness (O-000012/2018 - B8-0015/2018)
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Комисия
Преодоляване на проблемите с безопасността в селското стопанство в ЕС

[2018/2668(RSP)]



Кратко представяне на следните доклади:
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5 À • Актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството
в ЕС

Доклад: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

Доклад относно актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и
козевъдството в ЕС

[2017/2117(INI)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

40 À • Плурализъм и свобода на медиите в Европейския съюз

Доклад: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

Доклад относно плурализма и свободата на медиите в Европейския съюз

[2017/2209(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

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



Четвъртък, 3 май 2018 г.

 

 

09:00 - 11:20     

 

11:30 - 13:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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09:00 - 11:20 Разисквания

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

47 • Разискване с Шарл Мишел, министър-председател на Белгия, относно
бъдещето на Европа

[2018/2621(RSP)]

7 ««« - Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан
(присъединяване на Хърватия)

Препоръка: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и държавите
членки, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на
партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република
Узбекистан, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския
съюз

[09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)]

Комисия по външни работи

8 ««« - Рамковото споразумение между ЕС и Корея (присъединяване на Хърватия)

Препоръка: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и
на неговите държави членки на протокол към Рамковото споразумение между Европейския съюз и
неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, за да се вземе предвид
присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

[07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)]

Комисия по външни работи

20 « - Въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество AB-
CHMINACA

Препоръка: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по
отношение на новото психоактивно вещество
N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(циклохексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид (AB-
CHMINACA)

[05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
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17 « - Въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество CUMYL-4CN-
BINACA

Доклад: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по
отношение на новото психоактивно вещество 1-(4-цианобутил)-N-(2-фенилпропан-2-ил)-1H-
индазол-3-карбоксамид (CUMYL-4CN-BINACA)

[05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

38 - Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията:
EGF/2017/010 BE/Caterpillar

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране
на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия –
EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

[COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)]

Комисия по бюджети

24 - Годишен доклад за 2016 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу
измамите

Доклад: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

[2017/2216(INI)]

Комисия по бюджетен контрол

49 À - Възражение съгласно член 106: генетично модифицирано захарно цвекло H7–1

Предложения за резолюции

B8-0220/2018

[2018/2651(RSP)]

34 - Назначаване на член в комитета по подбор за Европейската прокуратура

B8-0219/2018

[2018/2032(INS)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

39 À - Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна
банка за 2016 г.

Доклад: Marco Valli (A8-0139/2018)

[2017/2190(INI)]

Комисия по бюджетен контрол

50 À - Президентски избори във Венесуела

Предложения за резолюции

B8-0225/2018

[2018/2695(RSP)]

10 À - Политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и
премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови
инфраструктури“

Доклад: Андрей Новаков (A8-0136/2018)

[2017/2285(INI)]

Комисия по регионално развитие
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42 À - Закрилата на децата мигранти

Предложения за резолюции

B8-0218/2018

[2018/2666(RSP)]

28 À - Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни

Предложения за резолюции

B8-0217/2018

[2017/2922(RSP)]

5 À - Актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС

Доклад: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

[2017/2117(INI)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

40 À - Плурализъм и свобода на медиите в Европейския съюз

Доклад: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

[2017/2209(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи



 

 
Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 

Срокове
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621.577/OJ 621.577/OJ



Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

 
 

Сряда, 2 май 2018 г.

 

13:00 - 23:00

 

 

Четвъртък, 3 май 2018 г.

 

09:00 - 11:20

 

8 8Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

621.577/OJ 621.577/OJ

Съвет (включително отговорите) :25'

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

:10'

Комисия (включително отговорите) :70'

Докладчици (3 x 6') :18'

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

:8'

Докладчици по становище (3 x 1') :3'

Автор (комисия) :5'

Автори (политически групи) (6 x 2') :12'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (12 x 5') :60'

Членове на ЕП :194' 30

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 : 6' 30

Шарл Мишел, министър-председател на Белгия :30'

Комисия (включително отговорите) :10'

Членове на ЕП :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30



Срокове

 
 

Сряда, 2 май 2018 г.
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39 À • Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна
банка за 2016 г.  - Доклад: Marco Valli (A8-0139/2018)

- Изменения Сряда, 25 април, 13:00 ч.

50 À • Президентски избори във Венесуела - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност

- Предложения за резолюции Сряда, 2 май, 18:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Сряда, 2 май, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 2 май, 21:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 2 май, 23:00 ч.

10 À • Политиката на сближаване и тематичната цел „насърчаване на устойчивия транспорт и
премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови
инфраструктури“

  - Доклад: Андрей Новаков (A8-0136/2018)

- Изменения Сряда, 25 април, 13:00 ч.

42 À • Закрилата на децата мигранти - Въпрос с искане за устен отговор (O-000031/2018 - B8-0016/2018)

- Предложения за резолюции Сряда, 25 април, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 30 април, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 30 април, 14:00 ч.

28 À • Световна забрана за изпитването на козметични продукти върху животни - Устни въпроси
(O-000040/2018 - B8-0017/2018)  (O-000041/2018 - B8-0018/2018)

- Предложения за резолюции Сряда, 25 април, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 30 април, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 30 април, 14:00 ч.

5 À • Актуалната ситуация и перспективите на овцевъдството и козевъдството в ЕС
  - Доклад: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

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

Сряда, 25 април, 13:00 ч.

- Алтернативни предложения за обща резолюция Понеделник, 30 април, 13:00 ч.

40 À • Плурализъм и свобода на медиите в Европейския съюз  - Доклад: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

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

Сряда, 25 април, 13:00 ч.

- Алтернативни предложения за обща резолюция Понеделник, 30 април, 13:00 ч.



Четвъртък, 3 май 2018 г.

 

Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
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49 À • Възражение съгласно член 106: генетично модифицирано захарно цвекло H7–1 - Предложения за
резолюции

- Изменения Сряда, 2 май, 16:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 2 май, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Сряда, 2 май, 16:00 ч.


	Сряда, 2 май 2018 г.
	13:00 - 23:00     
	Кратко представяне на следните доклади:


	Четвъртък, 3 май 2018 г.
	09:00 - 11:20     
	11:30 - 13:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

	Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)
	Сряда, 2 май 2018 г.
	13:00 - 23:00

	Четвъртък, 3 май 2018 г.
	09:00 - 11:20


	Срокове
	Сряда, 2 май 2018 г.
	Четвъртък, 3 май 2018 г.
	Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване


	Съдържание
	
	

	
	
	

	
	


