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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

626.050/OJ 626.050/OJ

Понеделник, 10 септември 2018 г. 1

17:00 - 23:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Европейски корпус за солидарност  - Доклад: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 1

Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел  - Доклад: Ruža Tomašić
(A8-0227/2018) 1

Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия  - Доклад: Derek Vaughan
(A8-0240/2018) 1

Специфични мерки за Гърция   - Доклад: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 1

Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС - Изявление на
Комисията 1

Кратко представяне на следните доклади: 2

Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и
заболявания, чрез качествена заетост  - Доклад: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 2

Мерки за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на
работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС  - Доклад: Pina Picierno
(A8-0265/2018) 2

Отношения между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите
услуги  - Доклад: Brian Hayes (A8-0263/2018) 2

Езиковото равенство в ерата на цифровите технологии  - Доклад: Jill Evans (A8-0228/2018) 2

Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с
горите  - Доклад: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 2

Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС  - Доклад: Krzysztof Hetman
(A8-0266/2018) 2

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността) 2

Вторник, 11 септември 2018 г. 4

09:00 - 11:30 4

Разискване с участието на министър - председателя на Гърция, Алексис Ципрас, относно бъдещето на
Европа 4

12:00 - 12:30 Тържествено заседание 4

Реч на Мишел Аун, президент на Република Ливан 4

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

Еквивалентност на полските инспекции  - Доклад: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018) 4

Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за малки
предприятия     - Доклад: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 4

Решение за изпълнение за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни
вещества циклопропилфентанил и метоксиацетилфентанил  - Доклад: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 4

Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на
помощ на България, Гърция, Литва и Полша  - Доклад: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) 5

Проект на коригиращ бюджет № 4/2018: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на
Европейския съюз за предоставяне на средства на България, Гърция, Литва и Полша  - Доклад:
Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 5

Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия  - Доклад: Derek Vaughan
(A8-0240/2018) 5

Специфични мерки за Гърция   - Доклад: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 5

Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и
заболявания, чрез качествена заетост  - Доклад: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 5
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Отношения между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите услуги  -
Доклад: Brian Hayes (A8-0263/2018) 5

Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС  - Доклад: Krzysztof Hetman
(A8-0266/2018) 5

Европейски корпус за солидарност  - Доклад: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 5

Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел  - Доклад: Ruža Tomašić
(A8-0227/2018) 6

Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“  - Доклад: Rebecca
Harms (A8-0258/2018) 6

Мерки за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното
място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС  - Доклад: Pina Picierno (A8-0265/2018) 6

Езиковото равенство в ерата на цифровите технологии  - Доклад: Jill Evans (A8-0228/2018) 6

Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите
- Доклад: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 6

15:00 - 24:00 6

Положението в Унгария   - Доклад: Judith Sargentini (A8-0250/2018) 6

Авторското право в цифровия единен пазар  - Доклад: Axel Voss (A8-0245/2018) 6

Автономни оръжейни системи - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 7

Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ  - Доклад: Elmar Brok (A8-0251/2018) 7

Извънредната ситуация в Либия и Средиземноморието - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност 7

Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност 7

Актуално състояние на отношенията между ЕС и Китай  - Доклад: Bas Belder (A8-0252/2018) 7

Контрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него  - Доклад: Mady
Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017) 7

Борба по наказателноправен ред с изпирането на пари  - Доклад: Ignazio Corrao (A8-0405/2017) 7

Сряда, 12 септември 2018 г. 8

09:00 - 11:50 КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ 8

Състоянието на Съюза - Декларация на председателя на Комисията 8

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

Номинални количества за пускане на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу  - Доклад:
Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018) 8

Изменение на Меморандума за сътрудничество между САЩ и ЕС (разгръщане на системите за
управление на въздушното движение)   - Препоръка: Rolandas Paksas (A8-0214/2018) 8

Споразумение за въздушен транспорт между Канада и ЕС (присъединяване на Хърватия)  -
Препоръка: Francisco Assis (A8-0256/2018) 8

Авторското право в цифровия единен пазар  - Доклад: Axel Voss (A8-0245/2018) 8

Контрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него  - Доклад: Mady
Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017) 8

Борба по наказателноправен ред с изпирането на пари  - Доклад: Ignazio Corrao (A8-0405/2017) 9

Положението в Унгария   - Доклад: Judith Sargentini (A8-0250/2018) 9

Автономни оръжейни системи - Предложения за резолюции 9

Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ  - Доклад: Elmar Brok (A8-0251/2018) 9

Актуално състояние на отношенията между ЕС и Китай  - Доклад: Bas Belder (A8-0252/2018) 9
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15:00 - 23:00 9

Бъдещето на пенсиите: борба с приватизацията и укрепване на публичните универсални системи за
социална сигурност - Разискване по актуален въпрос (член 153а от Правилника за дейността) 9

Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2019
година 9

Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите,
службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни   - Доклад: Cornelia Ernst
(A8-0313/2017) 9

Общо разискване - Стратегията за пластмасите и законодателството в областта на химикалите,
продуктите и отпадъците 10

Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика  - Доклад: Mark Demesmaeker
(A8-0262/2018) 10

Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в
областта на химикалите, продуктите и отпадъците - Устни въпроси (O-000063/2018 -
B8-0036/2018)  (O-000064/2018 - B8-0037/2018) 10

Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)  - Доклад:
Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 10

Единен цифров портал   - Доклад: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 10

Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС  - Доклад: István Ujhelyi
(A8-0241/2018) 10

Четвъртък, 13 септември 2018 г. 11

08:30 - 11:45 11

Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита  - Доклад: Pavel Poc
(A8-0268/2018) 11

Разлики в  качеството на някои продукти на единния пазар  - Доклад: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 11

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

Уганда, задържане на депутати от опозицията 11

Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О 11

Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха 11

11:45 - 12:15 12

Обръщение на Зоран Заев, министър-председател на бивша югославска република Македония 12

12:15 - 14:15 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 сътрудничество между Евроюст и Албания  - Доклад: Laura Ferrara (A8-0275/2018) 12

Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите,
службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни   - Доклад: Cornelia Ernst
(A8-0313/2017) 12

Единен цифров портал   - Доклад: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 12

Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават
външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това
изискване (Косово*)  - Доклад: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 12

Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС - Предложения за
резолюции 12

Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища - Предложения за резолюции 12

Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика  - Доклад: Mark Demesmaeker
(A8-0262/2018) 13

Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на
химикалите, продуктите и отпадъците - Предложения за резолюции 13

Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)  - Доклад:
Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 13
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Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС  - Доклад: István Ujhelyi
(A8-0241/2018) 13

Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита  - Доклад: Pavel Poc
(A8-0268/2018) 13

Разлики в  качеството на някои продукти на единния пазар  - Доклад: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 13

15:00 - 16:00 13

Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за
дейността) 13

G-000006/2018 13

Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 15

Срокове 17
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17:00 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

14 À«««I • Европейски корпус за солидарност

Доклад: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за
изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013,
(ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Комисия по култура и образование

51 À«««I • Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел

Доклад: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на
Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Комисия по регионално развитие

(Гласуване: 04/07/2018)

35 • Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия

Доклад: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Доклад относно въздействието на политиката на сближаване на ЕС върху Северна
Ирландия

[2017/2225(INI)]

Комисия по регионално развитие

29 • Специфични мерки за Гърция

Доклад: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Доклад относно прилагането на специфичните мерки за Гърция съгласно Регламент
2015/1839

[2018/2038(INI)]

Комисия по регионално развитие

99 À • Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС

Изявление на Комисията

[2018/2847(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък



Кратко представяне на следните доклади:
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56 • Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи
се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост

Доклад: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Доклад относно начините за реинтеграция на работниците и служителите,
възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост

[2017/2277(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси

47 À • Мерки за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите
форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и
политическия живот в ЕС

Доклад: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Доклад относно мерките за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и
другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и
политическия живот в ЕС

[2018/2055(INI)]

Комисия по правата на жените и равенството между половете

33 • Отношения между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и
надзора на финансовите услуги

Доклад: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Доклад относно отношенията между ЕС и трети държави във връзка с
регулирането и надзора на финансовите услуги

[2017/2253(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

37 À • Езиковото равенство в ерата на цифровите технологии

Доклад: Jill Evans (A8-0228/2018)

Доклад относно езиковото равенство в ерата на цифровите технологии

[2018/2028(INI)]

Комисия по култура и образование

23 À • Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите
се страни: случаят с горите

Доклад: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Доклад относно прозрачното и отговорно управление на природните ресурси в
развиващите се страни: случаят с горите

[2018/2003(INI)]

Комисия по развитие

46 • Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС

Доклад: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Доклад относно насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони
на ЕС

[2018/2054(INI)]

Комисия по регионално развитие

2 • Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
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09:00 - 11:30 Разисквания

12:00 - 12:30 Тържествено заседание

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

15:00 - 24:00 Разисквания

11 • Разискване с участието на министър - председателя на Гърция, Алексис
Ципрас, относно бъдещето на Европа

[2018/2730(RSP)]

92 • Реч на Мишел Аун, президент на Република Ливан

20 «««I - Еквивалентност на полските инспекции

Доклад: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на полските инспекции,
извършвани в Бразилия, на културите за производство на фуражни семена и на културите за
производство на зърнено-житни семена и на еквивалентността на фуражните семена и зърнено-
житните семена, произведени в Бразилия, както и по отношение на еквивалентността на полските
инспекции, извършвани в Молдова, на културите за производство на зърнено-житни семена,
културите за производство на зеленчукови семена и културите за производство на маслодайни и
влакнодайни семена и на еквивалентността на зърнено-житните семена, зеленчуковите семена и
маслодайните и влакнодайните семена, произведени в Молдова

[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

30 « - Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за
малки предприятия

Доклад: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО
относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на специалния режим за
малките предприятия

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

87 « - Решение за изпълнение за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите
психоактивни вещества циклопропилфентанил и метоксиацетилфентанил

Доклад: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по
отношение на новите психоактивни вещества N-фенилN-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-
ил]циклопропанкарбоксамид (циклопропилфентанил) и 2-метокси-N-фенил-N-[1-(2-
фенилетил)пиперидин-4-ил] ацетамид (метоксиацетилфентанил)

[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
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80 - Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на
помощ на България, Гърция, Литва и Полша

Доклад: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

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 България,
Гърция, Литва и Полша

[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]

Комисия по бюджети

81 - Проект на коригиращ бюджет № 4/2018: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на
Европейския съюз за предоставяне на средства на България, Гърция, Литва и Полша

Доклад: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2018 на
Европейския съюз за финансовата 2018 година, придружаващ предложението за мобилизиране на
средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на България,
Гърция, Литва и Полша

[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]

Комисия по бюджети

35 - Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия

Доклад: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

[2017/2225(INI)]

Комисия по регионално развитие

29 - Специфични мерки за Гърция

Доклад: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

[2018/2038(INI)]

Комисия по регионално развитие

56 - Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и
заболявания, чрез качествена заетост

Доклад: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

[2017/2277(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси

33 - Отношения между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и надзора на финансовите
услуги

Доклад: Brian Hayes (A8-0263/2018)

[2017/2253(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

46 - Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС

Доклад: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

[2018/2054(INI)]

Комисия по регионално развитие

14 À«««I - Европейски корпус за солидарност

Доклад: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Комисия по култура и образование



 

15:00 - 24:00     
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51 À«««I - Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел

Доклад: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Комисия по регионално развитие

(Гласуване: 04/07/2018)

31 À« - Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“

Доклад: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно програмата за научни изследвания и
обучение на Европейската общност за атомна енергия (2019—2020 г.) в допълнение към Рамковата
програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

47 À - Мерки за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на
работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС

Доклад: Pina Picierno (A8-0265/2018)

[2018/2055(INI)]

Комисия по правата на жените и равенството между половете

37 À - Езиковото равенство в ерата на цифровите технологии

Доклад: Jill Evans (A8-0228/2018)

[2018/2028(INI)]

Комисия по култура и образование

23 À - Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с
горите

Доклад: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

[2018/2003(INI)]

Комисия по развитие

19 À • Положението в Унгария

Доклад: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Доклад относно предложение, с което Съветът се призовава да констатира, в
съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, наличието на
очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се
основава Съюзът

[2017/2131(INL)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

88 À«««I • Авторското право в цифровия единен пазар

Доклад: Axel Voss (A8-0245/2018)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на
Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Комисия по правни въпроси
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86 À • Автономни оръжейни системи

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

[2018/2752(RSP)]

34 À • Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ

Доклад: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Доклад относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и САЩ

[2017/2271(INI)]

Комисия по външни работи

98 • Извънредната ситуация в Либия и Средиземноморието

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

[2018/2846(RSP)]

100 À • Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища

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

[2018/2849(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

28 À • Актуално състояние на отношенията между ЕС и Китай

Доклад: Bas Belder (A8-0252/2018)

Доклад относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и Китай

[2017/2274(INI)]

Комисия по външни работи

52 À«««I • Контрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от
него

Доклад: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се
извеждат от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

53 À«««I • Борба по наказателноправен ред с изпирането на пари

Доклад: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на
Съвета за борба по наказателноправен ред с изпирането на пари

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
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09:00 - 11:50 КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ

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

15:00 - 23:00 Разисквания

43 • Състоянието на Съюза

Декларация на председателя на Комисията

[2018/2736(RSP)]

84 «««I - Номинални количества за пускане на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу

Доклад: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) № 110/2008 по отношение на номиналните количества за пускане на пазара в Съюза
на еднократно дестилирано шочу, произведено с вертикален дестилационен съд и бутилирано в
Япония

[COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

26 ««« - Изменение на Меморандума за сътрудничество между САЩ и ЕС (разгръщане на системите за
управление на въздушното движение)

Препоръка: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на
изменение 1 на Меморандум за сътрудничество NAT-I-9406 между Съединените американски щати
и Европейския съюз

[05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

18 ««« - Споразумение за въздушен транспорт между Канада и ЕС (присъединяване на Хърватия)

Препоръка: Francisco Assis (A8-0256/2018)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза и неговите
държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада
и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към
Европейския съюз на Република Хърватия

[12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)]

Комисия по транспорт и туризъм

88 À«««I - Авторското право в цифровия единен пазар

Доклад: Axel Voss (A8-0245/2018)

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Комисия по правни въпроси

52 À«««I - Контрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него

Доклад: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи



 

15:00 - 23:00     
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53 À«««I - Борба по наказателноправен ред с изпирането на пари

Доклад: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

19 À - Положението в Унгария

Доклад: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

[2017/2131(INL)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

86 À - Автономни оръжейни системи

Предложения за резолюции

RC B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018,
B8-0361/2018, B8-0362/2018

[2018/2752(RSP)]

34 À - Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ

Доклад: Elmar Brok (A8-0251/2018)

[2017/2271(INI)]

Комисия по външни работи

28 À - Актуално състояние на отношенията между ЕС и Китай

Доклад: Bas Belder (A8-0252/2018)

[2017/2274(INI)]

Комисия по външни работи

91 • Бъдещето на пенсиите: борба с приватизацията и укрепване на публичните
универсални системи за социална сигурност

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

[2018/2843(RSP)]

44 • Представяне от Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за
финансовата 2019 година

[2018/2737(RSP)]

16 À«««I • Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от
институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното
движение на такива данни

Доклад: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни
от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение №
1247/2002/ЕО

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи



Общо разискване - Стратегията за пластмасите и законодателството в областта
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32 À • Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика

Доклад: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Доклад относно европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика

[2018/2035(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

70 À • Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на
законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците

Устни въпроси

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Съвет
Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в
областта на химикалите, продуктите и отпадъците

Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan,
Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin (O-000064/2018 - B8-0037/2018)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия
Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в
областта на химикалите, продуктите и отпадъците

[2018/2589(RSP)]

24 À • Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната
резистентност (АМР)

Доклад: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Доклад относно Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната
резистентност (АМР)

[2017/2254(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

55 À«««I • Единен цифров портал

Доклад: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на единен цифров портал за предоставяне на информация, процедури и
услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и за изменение на
Регламент (ЕС) № 1024/2012

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

49 À • Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС

Доклад: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

Доклад относно Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС

[2017/2257(INI)]

Комисия по транспорт и туризъм



Четвъртък, 13 септември 2018 г.

 

 

08:30 - 11:45     

 

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

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

11 11Четвъртък, 13 септември 2018 г.

626.050/OJ 626.050/OJ

08:30 - 11:45 Разисквания

11:45 - 12:15 Обръщение на Зоран Заев, министър-председател на бивша югославска република Македония

12:15 - 14:15 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

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

36 À • Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита

Доклад: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за
растителна защита

[2017/2128(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

22 À • Разлики в  качеството на някои продукти на единния пазар

Доклад: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Доклад относно разликите в качеството на някои продукти на единния пазар

[2018/2008(INI)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

94 À • Уганда, задържане на депутати от опозицията

RC B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018,
B8-0372/2018, B8-0378/2018

[2018/2840(RSP)]

95 À • Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О

RC B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018,
B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018

[2018/2841(RSP)]

96 À • Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха

RC B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018,
B8-0375/2018, B8-0377/2018

[2018/2842(RSP)]



11:45 - 12:15

 

12:15 - 14:15     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

12 12Четвъртък, 13 септември 2018 г.

626.050/OJ 626.050/OJ

93 • Обръщение на Зоран Заев, министър-председател на бивша югославска
република Македония

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)

89 « - Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Албания

Доклад: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от
Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Албания

[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

16 À«««I - Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите,
органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни

Доклад: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

55 À«««I - Единен цифров портал

Доклад: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

101 «««I - Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават
външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това
изискване (Косово*)

Доклад: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават
виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са
освободени от това изискване (Косово*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Решение на комисията за започване на преговори - Член 69в

99 À - Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС

Предложения за резолюции

RC B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018,
B8-0394/2018

[2018/2847(RSP)]

100 À - Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища

Предложения за резолюции

B8-0383/2018, RC B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018,
B8-0389/2018

[2018/2849(RSP)]



 

15:00 - 16:00
 

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

от Правилника за дейността)

13 13Четвъртък, 13 септември 2018 г.

626.050/OJ 626.050/OJ

32 À - Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика

Доклад: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[2018/2035(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

70 À - Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в
областта на химикалите, продуктите и отпадъците

Предложения за резолюции

B8-0363/2018

[2018/2589(RSP)]

24 À - Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)

Доклад: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

[2017/2254(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

49 À - Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС

Доклад: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Комисия по транспорт и туризъм

36 À - Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита

Доклад: Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

22 À - Разлики в  качеството на някои продукти на единния пазар

Доклад: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

97 • G-000006/2018

(G-000006/2018 - B8-0038/2018)



 

 
Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 

Срокове

14 14

626.050/OJ 626.050/OJ



Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

 
 

Понеделник, 10 септември 2018 г.

 

17:00 - 23:00

 

 

Вторник, 11 септември 2018 г.

 

09:00 - 11:30

 

15:00 - 24:00

 

15 15Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

626.050/OJ 626.050/OJ

Комисия (включително отговорите) :60'

Докладчици (4 x 6') :24'

Докладчици по становище (9 x 1') :9'

Докладчици (Член 52, параграф 2 от Правилника за дейността) (6
x 4')

:24'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (11 x 5') :55'

Членове на ЕП :60'

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

Алексис Ципрас, министър-председател на Гърция (включително
отговорите)

: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

Виктор Орбан, министър-председател на Унгария (включително
отговорите)

:5'

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

:40'

Комисия (включително отговорите) :20'

Докладчици (7 x 6') :42'

Докладчици по становище (14 x 1') :14'

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

Членове на ЕП :239' 30

PPE : 66' 30, S&D : 58', ECR : 23' 30, ALDE : 22', Verts/ALE : 17' 30, GUE/NGL : 17', EFDD : 14' 30, ENF :
12' 30, NI : 8'



Сряда, 12 септември 2018 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Четвъртък, 13 септември 2018 г.

 

08:30 - 11:45

 

15:00 - 16:00

 

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

626.050/OJ 626.050/OJ

Съвет (включително отговорите) :5'

Председател на Комисията (включително отговорите) :40'

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

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

Оратор в разискване по актуални въпроси :4'

Съвет (включително отговорите) :20'

Комисия (включително отговорите) :35'

Председател на комисията по бюджети :3'

Докладчици (5 x 6') :30'

Докладчици по бюджета (2 x 3') :6'

Автор (комисия) :5'

Докладчици по становище (5 x 1') :5'

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

Членове на ЕП :239' 30

PPE : 66' 30, S&D : 58', ECR : 23' 30, ALDE : 22', Verts/ALE : 17' 30, GUE/NGL : 17', EFDD : 14' 30, ENF :
12' 30, NI : 8'

Комисия (включително отговорите) :25'

Докладчик (2 x 6') :12'

Докладчик по становище (3 x 1') :3'

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

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 :60'

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

Комисия (включително отговорите) :5'

Автор (запитвания) :2'

„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, 10 септември 2018 г.

 

 

Вторник, 11 септември 2018 г.

 

17 17Срокове

626.050/OJ 626.050/OJ

14 À • Европейски корпус за солидарност  - Доклад: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 5 септември, 13:00 ч.

51 À • Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел  - Доклад: Ruža
Tomašić (A8-0227/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 5 септември, 13:00 ч.

99 À • Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС - Изявление на
Комисията

- Предложения за резолюции Вторник, 11 септември, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Сряда, 12 септември, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 12 септември, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 12 септември, 19:00 ч.

47 À • Мерки за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на
работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС  - Доклад: Pina Picierno
(A8-0265/2018)

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

Сряда, 5 септември, 13:00 ч.

37 À • Езиковото равенство в ерата на цифровите технологии  - Доклад: Jill Evans (A8-0228/2018)

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

Сряда, 5 септември, 13:00 ч.

23 À • Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с
горите  - Доклад: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

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

Сряда, 5 септември, 13:00 ч.

31 À • Програма на Евратом в допълнение към Рамковата програма „Хоризонт 2020“  - Доклад: Rebecca
Harms (A8-0258/2018)

- Изменения Сряда, 5 септември, 13:00 ч.

19 À • Положението в Унгария   - Доклад: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Изменения Сряда, 5 септември, 13:00 ч.

88 À • Авторското право в цифровия единен пазар  - Доклад: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 5 септември, 13:00 ч.



 

Сряда, 12 септември 2018 г.

 

18 18Срокове

626.050/OJ 626.050/OJ

86 À • Автономни оръжейни системи - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Сряда, 5 септември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 10 септември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 10 септември, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 11 септември, 16:00 ч.

34 À • Актуално състояние на отношенията между ЕС и САЩ  - Доклад: Elmar Brok (A8-0251/2018)

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

Сряда, 5 септември, 13:00 ч.

- Алтернативни предложения за обща резолюция Понеделник, 10 септември, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 11 септември, 16:00 ч.

100 À • Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Вторник, 11 септември, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Сряда, 12 септември, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 12 септември, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 12 септември, 19:00 ч.

28 À • Актуално състояние на отношенията между ЕС и Китай  - Доклад: Bas Belder (A8-0252/2018)

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

Сряда, 5 септември, 13:00 ч.

52 À • Контрол на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него  - Доклад:
Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 5 септември, 13:00 ч.

53 À • Борба по наказателноправен ред с изпирането на пари  - Доклад: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 5 септември, 13:00 ч.

16 À • Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите,
органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни   - Доклад:
Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 5 септември, 13:00 ч.

32 À • Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика  - Доклад: Mark Demesmaeker
(A8-0262/2018)

- Изменения Понеделник, 10 септември, 19:00 ч.

70 À • Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в
областта на химикалите, продуктите и отпадъците - Устни въпроси (O-000063/2018 - B8-0036/2018)
(O-000064/2018 - B8-0037/2018)

- Предложения за резолюции Понеделник, 10 септември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Вторник, 11 септември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 11 септември, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 12 септември, 16:00 ч.
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24 À • Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)  -
Доклад: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

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

Сряда, 5 септември, 13:00 ч.

55 À • Единен цифров портал   - Доклад: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 5 септември, 13:00 ч.

49 À • Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС  - Доклад: István Ujhelyi
(A8-0241/2018)

- Изменения Сряда, 5 септември, 13:00 ч.

36 À • Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита  - Доклад: Pavel Poc
(A8-0268/2018)

- Изменения Сряда, 5 септември, 13:00 ч.

22 À • Разлики в  качеството на някои продукти на единния пазар  - Доклад: Olga Sehnalová
(A8-0267/2018)

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

Сряда, 5 септември, 13:00 ч.

94 À • Уганда, задържане на депутати от опозицията

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

Понеделник, 10 септември, 20:00 ч.

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

Сряда, 12 септември, 13:00 ч.

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

Сряда, 12 септември, 14:00 ч.

95 À • Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О

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

Понеделник, 10 септември, 20:00 ч.

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

Сряда, 12 септември, 13:00 ч.

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

Сряда, 12 септември, 14:00 ч.

96 À • Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха

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

Понеделник, 10 септември, 20:00 ч.

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

Сряда, 12 септември, 13:00 ч.

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

Сряда, 12 септември, 14:00 ч.
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- Текстове, поставени на гласуване във вторник Петък, 7 септември, 12:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в сряда Понеделник, 10 септември, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 11 септември, 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, 12 септември, 19:00 ч.
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