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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

621.808/OJ 621.808/OJ

Понеделник, 28 май 2018 г. 1

17:00 - 23:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Решение на Комисията относно третия пакет за мобилност - Изявление на Комисията 1

Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези
запаси  - Доклад: Ulrike Rodust (A8-0263/2017) 1

Общо разискване - Секторът на рибарството на ЕС 1

Оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС  - Доклад:
Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018) 1

Прилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до
пазара на ЕС  - Доклад: Linnéa Engström (A8-0156/2018) 1

Бъдещето на прехраната и селското стопанство  - Доклад: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018) 2

Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата
от 2013 г.  - Доклад: Nicola Caputo (A8-0157/2018) 2

Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. - Изявление на Комисията 2

Кратко представяне на следните доклади: 2

Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество
- Доклад: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) 2

Устойчиви финанси  - Доклад: Molly Scott Cato (A8-0164/2018) 2

Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г.  - Доклад: Jytte Guteland
(A8-0161/2018) 2

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността) 2

Вторник, 29 май 2018 г. 4

09:00 - 11:50 4

Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси  - Изявления на
Съвета и на Комисията 4

Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги  - Доклад: Elisabeth
Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017) 4

12:00 - 12:30 Тържествено заседание 4

Изказване на Алфа Конде, президент на Република Гвинея 4

12:30 - 14:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 4

Удължаване на мандата на специалната комисия относно тероризма 4

Диапазони на смъртност от риболов и предпазни равнища за някои запаси от херинга в Балтийско
море  - Доклад: Alain Cadec (A8-0149/2018) 4

Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст)  - Доклад: Lidia
Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018) 4

Споразумение между ЕС и Швейцария за кумулация на произхода между ЕС, Швейцария, Норвегия и
Турция в рамките на общата система за преференции на ЕС  - Препоръка: Tiziana Beghin
(A8-0151/2018) 5

Споразумение между ЕС и Норвегия за кумулация на произхода между ЕС, Швейцария, Норвегия и
Турция в рамките на общата система за преференции на ЕС  - Препоръка: Tiziana Beghin
(A8-0152/2018) 5

Споразумение между ЕС и Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и
събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност  - Доклад: Miguel Viegas
(A8-0147/2018) 5

Оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС  - Доклад: Clara
Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018) 5



Съдържание

621.808/OJ 621.808/OJ

Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата
от 2013 г.  - Доклад: Nicola Caputo (A8-0157/2018) 5

Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези
запаси  - Доклад: Ulrike Rodust (A8-0263/2017) 5

Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги  - Доклад: Elisabeth
Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017) 5

Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната
организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO)  - Доклад: Linnéa
Engström (A8-0377/2017) 6

Устойчиви финанси  - Доклад: Molly Scott Cato (A8-0164/2018) 6

Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г.  - Доклад: Jytte Guteland
(A8-0161/2018) 6

15:00 - 23:00 6

Положението в ивицата Газа и статутът на Йерусалим - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност 6

Положението в Никарагуа - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 6

Налагането на мита от САЩ в сектора на стоманата и алуминия и отговора на ЕС - Изявление на
Комисията 6

Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител
относно Либия  - Доклад: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018) 6

Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство  - Доклад: Carlos Coelho
(A8-0160/2018) 7

Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления  - Доклад:
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018) 7

Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на
Европейската общност  - Препоръка за второ четене: Christofer Fjellner (A8-0182/2018) 7

Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика  - Доклад: Tokia Saïfi
(A8-0166/2018) 7

Сряда, 30 май 2018 г. 8

09:00 - 11:30 8

Дебат с Ксавие Бетел, министър-председател на Люксембург, относно бъдещето на Европа 8

12:00 - 12:30 Тържествено заседание 8

Изказване на Хуан Мануел Сантос Калдерон, президент на Република Колумбия 8

12:30 - 14:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 8

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на
помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия  - Доклад: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018) 8

Проект на коригиращ бюджет № 1/2018, придружаващ предложението за мобилизиране на средства
от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Гърция, Испания,
Франция и Португалия  - Доклад: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018) 8

Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на
Европейската общност  - Препоръка за второ четене: Christofer Fjellner (A8-0182/2018) 8

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията –
EGF/2018/000 TA 2018 – Техническа помощ по инициатива на Комисията  - Доклад: Eider Gardiazabal
Rubial (A8-0172/2018) 9

Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично модифицирана
царевица GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) 9

Възражения, повдигнати съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично модифицирана
царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 и генетично модифицирана царевица, комбинираща две
или три от единичните събития 1507, 59122, MON 810 и NK603 (D056123) 9

Прилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до
пазара на ЕС  - Доклад: Linnéa Engström (A8-0156/2018) 9

Бъдещето на прехраната и селското стопанство  - Доклад: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018) 9



Съдържание
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Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество  -
Доклад: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) 9

Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси  - Предложения за
резолюции 9

Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител
относно Либия  - Доклад: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018) 9

Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство  - Доклад: Carlos Coelho
(A8-0160/2018) 10

Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления  - Доклад:
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018) 10

Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика  - Доклад: Tokia Saïfi
(A8-0166/2018) 10

15:00 - 23:00 10

Ценностите на ЕС и разпространението на корупцията и престъпността чрез т.нар. „златни визи“ -
Разискване по актуален въпрос (член 153а от Правилника за дейността) 10

Механизъм за гражданска защита на Съюза  - Доклад: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 10

Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната
рамка на ЕС  - Доклад: Ismail Ertug (A8-0155/2018) 10

Разширяване на приложното поле на глава I от Регламент "Брюксел IIa" с цел включване на
регистрираните партньорства (преработен текст) - Въпрос с искане за устен отговор (O-000027/2018 -
B8-0023/2018) 10

Въздействието на делокализацията върху работниците и регионите  - Изявление на Комисията 11

Използването на средства от Инструмента за предприсъединителна помощ в Турция  - Изявление на
Комисията 11

Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и
жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г.  - Доклад: Linda McAvan,
Dubravka Šuica (A8-0167/2018) 11

Прилагане на стратегията на ЕС за младежта  - Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018) 11

Прилагане на Директивата за екодизайна  - Доклад: Frédérique Ries (A8-0165/2018) 11

Четвъртък, 31 май 2018 г. 12

09:00 - 11:50 12

Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни
договори - Въпрос с искане за устен отговор (O-000054/2018 - B8-0022/2018) 12

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава (член 135 от Правилника за дейността) 12

Положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в
Иран 12

Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия 12

Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад 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

Назначаване на член на комисията за подбор за Европейската прокуратура 12

Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната
рамка на ЕС  - Доклад: Ismail Ertug (A8-0155/2018) 13

Механизъм за гражданска защита на Съюза  - Доклад: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 13

Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. - Предложения за резолюции 13

Положението в Никарагуа - Предложения за резолюции 13

Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и
жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г.  - Доклад: Linda McAvan,
Dubravka Šuica (A8-0167/2018) 13

Прилагане на стратегията на ЕС за младежта  - Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018) 13

Прилагане на Директивата за екодизайна  - Доклад: Frédérique Ries (A8-0165/2018) 13



Съдържание
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Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни
договори - Предложения за резолюции 13

15:00 - 16:00 14

Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за
дейността) 14

O-000032/2018 14

O-000042/2018 14

Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 16

Срокове 18



Понеделник, 28 май 2018 г.

 

 

17:00 - 23:00     

 
Общо разискване - Секторът на рибарството на ЕС

 
Край на общите разисквания

1 1Понеделник, 28 май 2018 г.
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17:00 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

40 • Решение на Комисията относно третия пакет за мобилност

Изявление на Комисията

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните
дейности, свързани с тези запаси

Доклад: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за
риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) №
676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Комисия по рибно стопанство

(Разискване: 13/09/2017, гласуване: 14/09/2017)

27 • Оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на
рибарството на ЕС

Доклад: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Доклад относно оптимизирането на веригата на създаване на стойност в
сектора на рибарството на ЕС

[2017/2119(INI)]

Комисия по рибно стопанство

73 À • Прилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с
критериите за достъп до пазара на ЕС

Доклад: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Доклад относно прилагането на мерки за проверка на съответствието на
рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС

[2017/2129(INI)]

Комисия по рибно стопанство

Гласуването ще се състои в сряда



 

Кратко представяне на следните доклади:
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69 À • Бъдещето на прехраната и селското стопанство

Доклад: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Доклад относно бъдещето на прехраната и селското стопанство

[2018/2037(INI)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Гласуването ще се състои в сряда

14 • Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски
стопани след реформата от 2013 г.

Доклад: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Доклад относно прилагането в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите
земеделски стопани след реформата от 2013 г.

[2017/2088(INI)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

89 À • Механизмът за свързване на Европа след 2020 г.

Изявление на Комисията

[2018/2718(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

20 À • Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-
добро законотворчество

Доклад: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Доклад относно тълкуването и прилагането на Междуинституционалното
споразумение за по-добро законотворчество

[2016/2018(INI)]

Комисия по правни въпроси

Комисия по конституционни въпроси

Гласуването ще се състои в сряда

12 À • Устойчиви финанси

Доклад: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Доклад относно устойчивите финанси

[2018/2007(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

10 À • Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г.

Доклад: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Доклад относно информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за
2017 г.

[2018/2009(INI)]

Комисия по правни въпроси

2 • Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
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621.808/OJ 621.808/OJ



Вторник, 29 май 2018 г.

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Тържествено заседание

 

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

4 4Вторник, 29 май 2018 г.

621.808/OJ 621.808/OJ

09:00 - 11:50 Разисквания

12:00 - 12:30 Тържествено заседание

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

15:00 - 23:00 Разисквания

85 À • Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените
ресурси

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2714(RSP)]

Гласуването ще се състои в сряда

76 À«««I • Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги

Доклад: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на
предоставянето на услуги

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Комисия по заетост и социални въпроси

46 • Изказване на Алфа Конде, президент на Република Гвинея

100 • Удължаване на мандата на специалната комисия относно тероризма

член 197 от Правилника за дейността

70 «««I - Диапазони на смъртност от риболов и предпазни равнища за някои запаси от херинга в
Балтийско море

Доклад: Alain Cadec (A8-0149/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на диапазоните на смъртност от риболов и предпазните
равнища за някои запаси от херинга в Балтийско море

[COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)]

Комисия по рибно стопанство

72 «««I - Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст)

Доклад: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст)

[COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)]

Комисия по правни въпроси
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26 ««« - Споразумение между ЕС и Швейцария за кумулация на произхода между ЕС, Швейцария,
Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на ЕС

Препоръка: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на
размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за кумулация на произхода
между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в
рамките на общата система за преференции

[05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)]

Комисия по международна търговия

16 ««« - Споразумение между ЕС и Норвегия за кумулация на произхода между ЕС, Швейцария,
Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на ЕС

Препоръка: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на
размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия за кумулация на произхода между
Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на
общата система за преференции

[05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)]

Комисия по международна търговия

32 « - Споразумение между ЕС и Норвегия за административното сътрудничество, борбата с
измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност

Доклад: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз,
на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното
сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху
добавената стойност

[COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

27 - Оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС

Доклад: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

[2017/2119(INI)]

Комисия по рибно стопанство

14 - Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след
реформата от 2013 г.

Доклад: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

[2017/2088(INI)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

42 À«««I - Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с
тези запаси

Доклад: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Комисия по рибно стопанство

(Разискване: 13/09/2017, гласуване: 14/09/2017)

76 À«««I - Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги

Доклад: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Комисия по заетост и социални въпроси



 

15:00 - 23:00     
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43 À«««I - Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на
Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан
(SPRFMO)

Доклад: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

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 Регионалната
организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO)

[COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)]

Комисия по рибно стопанство

(Разискване: 15/01/2018, гласуване: 16/01/2018)

12 À - Устойчиви финанси

Доклад: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

[2018/2007(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

10 À - Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г.

Доклад: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

[2018/2009(INI)]

Комисия по правни въпроси

90 • Положението в ивицата Газа и статутът на Йерусалим

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

[2018/2719(RSP)]

82 À • Положението в Никарагуа

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

[2018/2711(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

78 • Налагането на мита от САЩ в сектора на стоманата и алуминия и отговора на
ЕС

Изявление на Комисията

[2018/2697(RSP)]

11 À • Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на
Комисията/върховен представител относно Либия

Доклад: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и
заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Либия

[2018/2017(INI)]

Комисия по външни работи

Член 113 от Правилника за дейността
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22 À • Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство

Доклад: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Доклад относно годишния доклад за функционирането на Шенгенското
пространство

[2017/2256(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

53 À • Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на
престъпления

Доклад: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Доклад относно прилагането на Директива 2012/29/EС за установяване на
минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на
престъпления

[2016/2328(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Комисия по правата на жените и равенството между половете

91 À«««II • Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави,
които не са членки на Европейската общност

Препоръка за второ четене: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на
приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са
членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу
субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Комисия по международна търговия

45 À • Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика

Доклад: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Доклад относно Годишния доклад относно изпълнението на общата търговска
политика

[2017/2070(INI)]

Комисия по международна търговия



Сряда, 30 май 2018 г.

 

 

09:00 - 11:30     

 

12:00 - 12:30     Тържествено заседание

 

12:30 - 14:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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621.808/OJ 621.808/OJ

09:00 - 11:30 Разисквания

12:00 - 12:30 Тържествено заседание

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

15:00 - 23:00 Разисквания

65 • Дебат с Ксавие Бетел, министър-председател на Люксембург, относно
бъдещето на Европа

[2018/2622(RSP)]

54 • Изказване на Хуан Мануел Сантос Калдерон, президент на Република
Колумбия

51 - Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на
помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия

Доклад: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране
на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция,
Испания, Франция и Португалия

[COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)]

Комисия по бюджети

50 - Проект на коригиращ бюджет № 1/2018, придружаващ предложението за мобилизиране на
средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Гърция,
Испания, Франция и Португалия

Доклад: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2018 на
Европейския съюз за финансовата 2018 година, съпътстващ предложението за мобилизиране на
средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция,
Испания, Франция и Португалия

[08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)]

Комисия по бюджети

91 À«««II - Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са
членки на Европейската общност

Препоръка за второ четене: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Комисия по международна търговия
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55 À - Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията –
EGF/2018/000 TA 2018 – Техническа помощ по инициатива на Комисията

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране
на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2018/000 TA 2018 –
Техническа помощ по инициатива на Комисията

[COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)]

Комисия по бюджети

67 À - Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично
модифицирана царевица GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125)

B8-0232/2018

[2018/2698(RSP)]

68 À - Възражения, повдигнати съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично
модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 и генетично модифицирана
царевица, комбинираща две или три от единичните събития 1507, 59122, MON 810 и NK603
(D056123)

B8-0233/2018

[2018/2699(RSP)]

73 À - Прилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за
достъп до пазара на ЕС

Доклад: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

[2017/2129(INI)]

Комисия по рибно стопанство

69 À - Бъдещето на прехраната и селското стопанство

Доклад: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

[2018/2037(INI)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

20 À - Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро
законотворчество

Доклад: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

[2016/2018(INI)]

Комисия по правни въпроси

Комисия по конституционни въпроси

85 À - Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси

Предложения за резолюции

B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018

[2018/2714(RSP)]

11 À - Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен
представител относно Либия

Доклад: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

[2018/2017(INI)]

Комисия по външни работи

Член 113 от Правилника за дейността



 

15:00 - 23:00     
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22 À - Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство

Доклад: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

[2017/2256(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

53 À - Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления

Доклад: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

[2016/2328(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Комисия по правата на жените и равенството между половете

45 À - Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика

Доклад: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

[2017/2070(INI)]

Комисия по международна търговия

66 • Ценностите на ЕС и разпространението на корупцията и престъпността чрез
т.нар. „златни визи“

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

[2018/2676(RSP)]

77 À«««I • Механизъм за гражданска защита на Съюза

Доклад: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета
за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска
защита на Съюза

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

30 • Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства:
преразглеждане на правната рамка на ЕС

Доклад: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно манипулирането с
километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на
правната рамка на ЕС

[2017/2064(INL)]

Комисия по транспорт и туризъм

61 • Разширяване на приложното поле на глава I от Регламент "Брюксел IIa" с цел
включване на регистрираните партньорства (преработен текст)

Въпрос с искане за устен отговор

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (O-000027/2018 - B8-0023/2018)
Комисия по правни въпроси
Комисия
Разширяване на приложното поле на глава I от Регламент "Брюксел IIa" с цел включване на
регистрираните партньорства (преработен текст)

[2018/2551(RSP)]
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64 • Въздействието на делокализацията върху работниците и регионите

Изявление на Комисията

[2018/2674(RSP)]

87 • Използването на средства от Инструмента за предприсъединителна помощ в
Турция

Изявление на Комисията

[2018/2716(RSP)]

37 À • Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота
на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през
периода 2016 – 2020 г.

Доклад: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Доклад относно прилагането на съвместния работен документ (SWD(2015)0182) –
Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на
момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 –
2020 г.)

[2017/2012(INI)]

Комисия по развитие

Комисия по правата на жените и равенството между половете

17 À • Прилагане на стратегията на ЕС за младежта

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Доклад относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта

[2017/2259(INI)]

Комисия по култура и образование

25 À • Прилагане на Директивата за екодизайна

Доклад: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Доклад относно прилагането на Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО)

[2017/2087(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните



Четвъртък, 31 май 2018 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

12 12Четвъртък, 31 май 2018 г.
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09:00 - 11:50 Разисквания

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

15:00 - 16:00 Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания

39 À • Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и
злоупотребата със срочни договори

Въпрос с искане за устен отговор

Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Комисия по петиции
Комисия
Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със
срочни договори

[2018/2600(RSP)]

88 À • Положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и
иранско гражданство в Иран

RC B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018,
B8-0258/2018

[2018/2717(RSP)]

83 À • Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия

RC B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018,
B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018

[2018/2712(RSP)]

84 À • Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад

RC B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018,
B8-0270/2018, B8-0271/2018

[2018/2713(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)

99 - Назначаване на член на комисията за подбор за Европейската прокуратура

B8-0237/2018

[2018/2071(INS)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
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30 - Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на
правната рамка на ЕС

Доклад: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

[2017/2064(INL)]

Комисия по транспорт и туризъм

77 À«««I - Механизъм за гражданска защита на Съюза

Доклад: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

89 À - Механизмът за свързване на Европа след 2020 г.

Предложения за резолюции

RC B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018

[2018/2718(RSP)]

82 À - Положението в Никарагуа

Предложения за резолюции

RC B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018,
B8-0252/2018, B8-0253/2018

[2018/2711(RSP)]

37 À - Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата
и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г.

Доклад: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

[2017/2012(INI)]

Комисия по развитие

Комисия по правата на жените и равенството между половете

17 À - Прилагане на стратегията на ЕС за младежта

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

[2017/2259(INI)]

Комисия по култура и образование

25 À - Прилагане на Директивата за екодизайна

Доклад: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

[2017/2087(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

39 À - Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със
срочни договори

Предложения за резолюции

B8-0238/2018

[2018/2600(RSP)]



15:00 - 16:00
 

Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б

от Правилника за дейността)
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96 • O-000032/2018

B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]

97 • O-000042/2018

B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]



 

 
Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 

Срокове

15 15

621.808/OJ 621.808/OJ



Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

 
 

Понеделник, 28 май 2018 г.

 

17:00 - 23:00

 

 

Вторник, 29 май 2018 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00
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Комисия (включително отговорите) :60'

Докладчици (5 x 6') :30'

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

:16'

Докладчици по становище (5 x 1') :5'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (9 x 5') :45'

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

Съвет (включително отговорите) :10'

Комисия (включително отговорите) :15'

Докладчик (2 x 6') :12'

Докладчици по становище (2 x 1') :2'

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

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

:25'

Комисия (включително отговорите) :30'

Докладчици (6 x 6') :36'

Докладчик по становище :1'

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

Членове на ЕП :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 21' 30, ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 12', NI : 7' 30



Сряда, 30 май 2018 г.

 

09:00 - 11:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Четвъртък, 31 май 2018 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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621.808/OJ 621.808/OJ

Ксавие Бетел, министър-председател на Люксембург
(включително отговорите)

:30'

Председател на Комисията (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

Съвет (включително отговорите) :5'

Комисия (включително отговорите) :55'

Докладчици (6 x 6') :36'

Докладчици по становище (7 x 1') :7'

Оратор в разискване по актуални въпроси :4'

Автор (комисия) :5'

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

Членове на ЕП :210'

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

Комисия (включително отговорите) :20'

Автор (комисия) :5'

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

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

:1'

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

:6'

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

Комисия (включително отговорите) :10'

Автори (запитвания с искане за писмен отговор, последвани от
разисквания) (2 x 2')

:4'

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

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, 28 май 2018 г.

 

 

Вторник, 29 май 2018 г.
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42 À • Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези
запаси  - Доклад: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 23 май, 13:00 ч.

73 À • Прилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп
до пазара на ЕС  - Доклад: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Изменения Понеделник, 28 май, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 29 май, 16:00 ч.

69 À • Бъдещето на прехраната и селското стопанство  - Доклад: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

- Изменения Понеделник, 28 май, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 29 май, 16:00 ч.

89 À • Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. - Изявление на Комисията

- Предложения за резолюции Понеделник, 28 май, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Вторник, 29 май, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 29 май, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 30 май, 16:00 ч.

20 À • Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество
- Доклад: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

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

Сряда, 23 май, 13:00 ч.

12 À • Устойчиви финанси  - Доклад: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

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

Сряда, 23 май, 13:00 ч.

10 À • Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г.  - Доклад: Jytte Guteland
(A8-0161/2018)

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

Сряда, 23 май, 13:00 ч.

85 À • Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси  - Изявления на
Съвета и на Комисията

- Предложения за резолюции Петък, 25 май, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 28 май, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 28 май, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 29 май, 16:00 ч.



 

Сряда, 30 май 2018 г.
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76 À • Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги  - Доклад: Elisabeth
Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- Изменения Петък, 25 май, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Понеделник, 28 май, 19:00 ч.

43 À • Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната
организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO)  - Доклад:
Linnéa Engström (A8-0377/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 23 май, 13:00 ч.

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

- Предложения за резолюции Понеделник, 28 май, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Вторник, 29 май, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 29 май, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 30 май, 16:00 ч.

11 À • Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител
относно Либия  - Доклад: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Изменения Четвъртък, 24 май, 13:00 ч.

22 À • Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство  - Доклад: Carlos Coelho
(A8-0160/2018)

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

Сряда, 23 май, 13:00 ч.

53 À • Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления  - Доклад:
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Изменения Понеделник, 28 май, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 29 май, 16:00 ч.

91 À • Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки
на Европейската общност  - Препоръка за второ четене: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 23 май, 13:00 ч.

45 À • Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика  - Доклад: Tokia Saïfi
(A8-0166/2018)

- Изменения Сряда, 23 май, 13:00 ч.

55 À • Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията –
EGF/2018/000 TA 2018 – Техническа помощ по инициатива на Комисията  - Доклад: Eider
Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Изменения Понеделник, 28 май, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 29 май, 16:00 ч.

67 À • Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично модифицирана
царевица GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125)

- Изменения Понеделник, 28 май, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 29 май, 16:00 ч.



 

Четвъртък, 31 май 2018 г.
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68 À • Възражения, повдигнати съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично
модифицирана царевица 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 и генетично модифицирана царевица,
комбинираща две или три от единичните събития 1507, 59122, MON 810 и NK603 (D056123)

- Изменения Понеделник, 28 май, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 29 май, 16:00 ч.

77 À • Механизъм за гражданска защита на Съюза  - Доклад: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

- Изменения Вторник, 29 май, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 30 май, 16:00 ч.

37 À • Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и
жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г.  - Доклад: Linda
McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Изменения Сряда, 23 май, 13:00 ч.

17 À • Прилагане на стратегията на ЕС за младежта  - Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Изменения Сряда, 23 май, 13:00 ч.

25 À • Прилагане на Директивата за екодизайна  - Доклад: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Изменения Сряда, 23 май, 13:00 ч.

39 À • Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със
срочни договори - Въпрос с искане за устен отговор (O-000054/2018 - B8-0022/2018)

- Предложения за резолюции Понеделник, 28 май, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Вторник, 29 май, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 29 май, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 30 май, 16:00 ч.

88 À • Положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в
Иран

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

Понеделник, 28 май, 20:00 ч.

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

Сряда, 30 май, 13:00 ч.

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

Сряда, 30 май, 14:00 ч.

83 À • Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия

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

Понеделник, 28 май, 20:00 ч.

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

Сряда, 30 май, 13:00 ч.

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

Сряда, 30 май, 14:00 ч.

84 À • Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад

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

Понеделник, 28 май, 20:00 ч.

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

Сряда, 30 май, 13:00 ч.

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

Сряда, 30 май, 14:00 ч.
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- Текстове, поставени на гласуване във вторник Петък, 25 май, 12:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в сряда Понеделник, 28 май, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 29 май, 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, 30 май, 19:00 ч.


	Понеделник, 28 май 2018 г.
	17:00 - 23:00     
	Общо разискване - Секторът на рибарството на ЕС
	Кратко представяне на следните доклади:


	Вторник, 29 май 2018 г.
	09:00 - 11:50     
	12:00 - 12:30     Тържествено заседание
	12:30 - 14:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
	15:00 - 23:00     

	Сряда, 30 май 2018 г.
	09:00 - 11:30     
	12:00 - 12:30     Тържествено заседание
	12:30 - 14:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
	15:00 - 23:00     

	Четвъртък, 31 май 2018 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
	15:00 - 16:00
	Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността)


	Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)
	Понеделник, 28 май 2018 г.
	17:00 - 23:00

	Вторник, 29 май 2018 г.
	09:00 - 11:50
	15:00 - 23:00

	Сряда, 30 май 2018 г.
	09:00 - 11:30
	15:00 - 23:00

	Четвъртък, 31 май 2018 г.
	09:00 - 11:50
	15:00 - 16:00
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