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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

628.017/OJ 628.017/OJ

Понеделник, 1 октомври 2018 г. 1

17:00 - 23:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Оценка на здравните технологии  - Доклад: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) 1

Изпълнението на насоките на Съвета за ЛГБТИ във връзка с положението в Чечения - Въпрос с
искане за устен отговор (O-000072/2018 - B8-0401/2018) 1

Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“ - Изявление
на Комисията 1

Технологии на разпределен регистър и блокверигите: създаване на доверие чрез премахване на
посредничеството - Въпрос с искане за устен отговор (O-000092/2018 - B8-0405/2018) 1

Програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони - Изявление на Комисията 1

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността) 2

Вторник, 2 октомври 2018 г. 3

09:00 - 11:20 3

Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 18 и 19 октомври 2018 г. - Изявления на Съвета и
на Комисията 3

11:30 - 12:00 Тържествено заседание 3

Обръщение на Мило Джуканович, президент на Черна гора 3

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

Искане за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос  - Доклад: Laura Ferrara (A8-0291/2018) 3

Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на
държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване  - Доклад: Lidia
Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018) 3

Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Мароко: ред и условия за
участието на Мароко в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския
регион (PRIMA)  - Препоръка: Aldo Patriciello (A8-0281/2018) 3

Споразумение за въздушен транспорт между ЕС и Канада  - Препоръка: Francisco Assis
(A8-0254/2018) 4

Включване на община Кампионе д’Италия и на италианските води на езерото Лугано в митническата
територия на Съюза   - Доклад: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018) 4

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление
EGF/2018/001 NL/Предоставяне на финансови услуги  - Доклад: Ivana Maletić (A8-0294/2018) 4

Предоставяне на аудиовизуални медийни услуги  - Доклад: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(A8-0192/2017) 4

Проект на коригиращ бюджет № 5/2018: отмяна на резерва, свързан с подкрепата за Турция по линия
на Инструмента за предприсъединителна помощ и увеличаване на средствата за Европейския
инструмент за съседство и за хуманитарната помощ за други неотложни действия  - Доклад: Siegfried
Mureşan (A8-0292/2018) 4

15:00 - 23:00 5

Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с
правата на човека - Устни въпроси (O-000078/2018 - B8-0404/2018)  (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
(O-000075/2018 - B8-0403/2018) 5

Подкрепа от ЕС за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в
Близкия изток след оттеглянето от САЩ на предоставяното от тях финансиране за тази агенция -
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите
на външните работи и политиката на сигурност 5

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



Съдържание

628.017/OJ 628.017/OJ

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни
средства   - Доклад: Miriam Dalli (A8-0287/2018) 5

Общо разискване - Правилата относно ДДС 6

Хармонизиране и опростяване на някои правила от системата на ДДС   - Доклад: Jeppe Kofod
(A8-0280/2018) 6

Ставки на ДДС  - Доклад: Tibor Szanyi (A8-0279/2018) 6

Зараждане на неофашистко насилие в Европа - Изявления на Съвета и на Комисията 6

Лишаване от избирателни права в ЕС - Устни въпроси (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
(O-000070/2018 - B8-0040/2018) 6

Сряда, 3 октомври 2018 г. 7

09:00 - 10:00 7

Принципите на правовата държава в Румъния - Изявления на Съвета и на Комисията 7

10:00 - 12:30 7

Разискване с участието на министър - председателя на Естония, Юри Ратас, относно бъдещето на
Европа 7

12:30 - 14:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 7

Хармонизиране и опростяване на някои правила от системата на ДДС   - Доклад: Jeppe Kofod
(A8-0280/2018) 7

ДДС: срок на прилагане на механизма за обратно начисляване и на механизма за бързо реагиране   -
Доклад: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018) 7

Административно сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на
електронния регистър  - Доклад: Ivana Maletić (A8-0285/2018) 7

Оценка на здравните технологии  - Доклад: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) 8

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни
средства   - Доклад: Miriam Dalli (A8-0287/2018) 8

Ставки на ДДС  - Доклад: Tibor Szanyi (A8-0279/2018) 8

Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“ -
Предложение за резолюция 8

Технологии на разпределен регистър и блокверигите: създаване на доверие чрез премахване на
посредничеството - Предложения за резолюции 8

Програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони - Предложение за резолюция 8

15:00 - 23:00 8

Минимални доходи за една справедлива Европа: право на гражданите - Разискване по актуален
въпрос (член 153а от Правилника за дейността) 8

Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)  - Доклад: Axel
Voss (A8-0320/2017) 8

Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация  - Доклад: Nathalie Griesbeck
(A8-0001/2018) 9

Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз  - Доклад: Anna Maria Corazza Bildt
(A8-0201/2018) 9

Рискове, свързани с изпирането на пари в банковия сектор на ЕС - Изявления на Съвета и на
Комисията 9

Извънредна хуманитарна ситуация в Средиземно море: подкрепа за местните и регионалните органи -
Изявления на Съвета и на Комисията 9

Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС - Изявление на Комисията 9

Четвъртък, 4 октомври 2018 г. 10



Съдържание

628.017/OJ 628.017/OJ

09:00 - 11:50 10

Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки  - Доклад: Carlos Coelho
(A8-0229/2018) 10

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава (член 135 от Правилника за дейността) 10

Ограничаване на свободата на медиите в Беларус, по-специално случаят с Харта 97 10

ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур 10

Масови произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион 10

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 10

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) 10

Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки  - Доклад: Carlos Coelho
(A8-0229/2018) 10

Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)  - Доклад: Axel
Voss (A8-0320/2017) 11

Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация  - Доклад: Nathalie Griesbeck
(A8-0001/2018) 11

Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз  - Доклад: Anna Maria Corazza Bildt
(A8-0201/2018) 11

Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с
правата на човека - Предложения за резолюции 11

Положението в Йемен - Предложения за резолюции 11

Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС - Предложение за
резолюция 11

15:00 - 16:00 11

Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействието върху
околната среда от промишленото отглеждане на бройлери - Въпрос с искане за устен отговор
(O-000095/2018 - B8-0410/2018) 11

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

Срокове 16



Понеделник, 1 октомври 2018 г.

 

 

17:00 - 23:00     
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17:00 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

74 À«««I • Оценка на здравните технологии

Доклад: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Гласуването ще се състои в сряда

69 • Изпълнението на насоките на Съвета за ЛГБТИ във връзка с положението в
Чечения

Въпрос с искане за устен отговор

Malin Björk, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Terry Reintke
(O-000072/2018 - B8-0401/2018)
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
Група на Зелените/Европейски свободен алианс
Комисия
Изпълнението на насоките на Съвета за ЛГБТИ във връзка с положението в Чечения

[2018/2851(RSP)]

84 À • Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни
договори“

Изявление на Комисията

[2018/2689(RSP)]

Гласуването ще се състои в сряда

37 À • Технологии на разпределен регистър и блокверигите: създаване на доверие
чрез премахване на посредничеството

Въпрос с искане за устен отговор

Eva Kaili (O-000092/2018 - B8-0405/2018)
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Комисия
Технологии на разпределен регистър и блокверигите: създаване на доверие чрез премахване на
посредничеството

[2017/2772(RSP)]

Гласуването ще се състои в сряда

86 À • Програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони

Изявление на Комисията

[2018/2720(RSP)]

Гласуването ще се състои в сряда
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2 • Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)



Вторник, 2 октомври 2018 г.

 

 

09:00 - 11:20     

 

11:30 - 12:00     Тържествено заседание

 

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

3 3Вторник, 2 октомври 2018 г.

628.017/OJ 628.017/OJ

09:00 - 11:20 Разисквания

11:30 - 12:00 Тържествено заседание

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

15:00 - 23:00 Разисквания

23 • Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 18 и 19 октомври 2018 г.

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2771(RSP)]

64 • Обръщение на Мило Джуканович, президент на Черна гора

76 - Искане за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос

Доклад: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос

[2018/2069(IMM)]

Комисия по правни въпроси

59 «««I - Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните
граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване

Доклад: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне
на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници
на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (кодифициран
текст)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Комисия по правни въпроси

31 ««« - Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Мароко: ред и условия за
участието на Мароко в Партньорството за научни изследвания и иновации в
Средиземноморския регион (PRIMA)

Препоръка: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на
Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Кралство
Мароко, в което се определят редът и условията за участието на Кралство Мароко в Партньорството
за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
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75 ««« - Споразумение за въздушен транспорт между ЕС и Канада

Препоръка: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на
Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от
една страна, и Канада, от друга страна

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Комисия по транспорт и туризъм

73 « - Включване на община Кампионе д’Италия и на италианските води на езерото Лугано в
митническата територия на Съюза

Доклад: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Доклад относно предложението за Директива на Съвета за изменение на директиви 2006/112/ЕО и
2008/118/ЕО, що се отнася до включването на община Кампионе д’Италия и на италианските води на
езерото Лугано в митническата територия на Съюза и в териториалния обхват на Директива
2008/118/ЕО

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

56 - Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията:
заявление EGF/2018/001 NL/Предоставяне на финансови услуги

Доклад: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране
на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от
Нидерландия — EGF/2018/001 NL/Предоставяне на финансови услуги

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Комисия по бюджети

17 À«««I - Предоставяне на аудиовизуални медийни услуги

Доклад: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Доклад относно предложението за директива на Европейския параламент и на Съвета за изменение
на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови
и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални
медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Комисия по култура и образование

57 À - Проект на коригиращ бюджет № 5/2018: отмяна на резерва, свързан с подкрепата за Турция по
линия на Инструмента за предприсъединителна помощ и увеличаване на средствата за
Европейския инструмент за съседство и за хуманитарната помощ за други неотложни действия

Доклад: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2018 на
Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия: отмяна на резерва, свързан с
подкрепата за Турция по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II),
увеличаване на средствата за Европейския инструмент за съседство (ЕИС) и за хуманитарната
помощ за други неотложни действия и изменение на щатното разписание на Изпълнителната агенция
за иновации и мрежи (INEA) в контекста на инициативата WiFi4EU

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Комисия по бюджети



15:00 - 23:00     
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48 À • Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните
корпорации във връзка с правата на човека

Устни въпроси

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Комисия по развитие
Комисия по международна търговия
Комисия по външни работи
Съвет
Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка
с правата на човека

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Комисия по развитие
Комисия по международна търговия
Комисия по външни работи
Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните
работи и политиката на сигурност
Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка
с правата на човека

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Комисия по развитие
Комисия по международна търговия
Комисия по външни работи
Комисия
Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка
с правата на човека

[2018/2763(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

70 • Подкрепа от ЕС за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за
палестинските бежанци в Близкия изток след оттеглянето от САЩ на
предоставяното от тях финансиране за тази агенция

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

[2018/2852(RSP)]

71 À • Положението в Йемен

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

[2018/2853(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

66 À«««I • Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки
търговски превозни средства

Доклад: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от
нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за
намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства и за изменение
на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните



Общо разискване - Правилата относно ДДС

 
Край на общите разисквания
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15 « • Хармонизиране и опростяване на някои правила от системата на ДДС

Доклад: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на
Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на
някои правила от системата на данъка върху добавената стойност и
въвеждането на окончателната система за данъчно облагане на търговията
между държавите членки

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

11 À« • Ставки на ДДС

Доклад: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на
Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената
стойност

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

89 À • Зараждане на неофашистко насилие в Европа

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2869(RSP)]

Гласуването ще се проведе пред втората месечна сесия на октомври

47 • Лишаване от избирателни права в ЕС

Устни въпроси

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Комисия по петиции
Съвет
Лишаване от избирателни права в ЕС

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Комисия по петиции
Комисия
Лишаване от избирателни права в ЕС

[2018/2767(RSP)]



Сряда, 3 октомври 2018 г.

 

 

09:00 - 10:00     

 

10:00 - 12:30     

 

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

7 7Сряда, 3 октомври 2018 г.

628.017/OJ 628.017/OJ

09:00 - 10:00 Разисквания

10:00 - 12:30 Разисквания

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

15:00 - 23:00 Разисквания

68 À • Принципите на правовата държава в Румъния

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2844(RSP)]

Гласуването ще се проведе през първата месечна сесия през ноември

19 • Разискване с участието на министър - председателя на Естония, Юри Ратас,
относно бъдещето на Европа

[2018/2731(RSP)]

15 « - Хармонизиране и опростяване на някои правила от системата на ДДС

Доклад: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

62 « - ДДС: срок на прилагане на механизма за обратно начисляване и на механизма за бързо
реагиране

Доклад: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

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 срока на прилагане
на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и
услуги, при които съществува риск от измами, и на механизма за бързо реагиране срещу измамите с
ДДС

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

63 « - Административно сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на
електронния регистър

Доклад: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2012
относно административното сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието
на електронния регистър

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси



 

15:00 - 23:00     
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74 À«««I - Оценка на здравните технологии

Доклад: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

66 À«««I - Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски
превозни средства

Доклад: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

11 À« - Ставки на ДДС

Доклад: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

84 À - Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“

Предложение за резолюция

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

37 À - Технологии на разпределен регистър и блокверигите: създаване на доверие чрез премахване на
посредничеството

Предложения за резолюции

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - Програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони

Предложение за резолюция

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Минимални доходи за една справедлива Европа: право на гражданите

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

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие
(Евроюст)

Доклад: Axel Voss (A8-0320/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на
наказателното правосъдие (Евроюст)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
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30 À«««I • Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация

Доклад: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

28 À«««I • Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз

Доклад: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

78 • Рискове, свързани с изпирането на пари в банковия сектор на ЕС

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2860(RSP)]

72 • Извънредна хуманитарна ситуация в Средиземно море: подкрепа за местните и
регионалните органи

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2854(RSP)]

85 À • Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС

Изявление на Комисията

[2018/2747(RSP)]



Четвъртък, 4 октомври 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
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09:00 - 11:50 Разисквания

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

15:00 - 16:00 Разисквания

65 • Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки

Доклад: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Доклад относно пакета от мерки във връзка със стратегията за обществените
поръчки

[2017/2278(INI)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

80 À • Ограничаване на свободата на медиите в Беларус, по-специално случаят с
Харта 97

RC B8-0451/2018, B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018,
B8-0455/2018, B8-0457/2018

[2018/2861(RSP)]

81 À • ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека
Ахмед Мансур

RC B8-0456/2018, B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018,
B8-0467/2018, B8-0469/2018

[2018/2862(RSP)]

82 À • Масови произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския
автономен регион

RC B8-0460/2018, B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018,
B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

[2018/2863(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)

65 - Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки

Доклад: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

[2017/2278(INI)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите



 

15:00 - 16:00     
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16 À«««I - Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

Доклад: Axel Voss (A8-0320/2017)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

30 À«««I - Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация

Доклад: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

28 À«««I - Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз

Доклад: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

48 À - Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във
връзка с правата на човека

Предложения за резолюции

B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

[2018/2763(RSP)]

71 À - Положението в Йемен

Предложения за резолюции

RC B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018,
B8-0449/2018, B8-0450/2018

[2018/2853(RSP)]

85 À - Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС

Предложение за резолюция

B8-0400/2018

[2018/2747(RSP)]

79 À • Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и
въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери

Въпрос с искане за устен отговор

Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli,
Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline
Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland,
Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod,
Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda,
Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn
Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef
Weidenholzer (O-000095/2018 - B8-0410/2018)
Комисия
Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействието върху
околната среда от промишленото отглеждане на бройлери

[2018/2858(RSP)]

Гласуването ще се проведе пред втората месечна сесия на октомври



 

 
Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 

Срокове

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

 
 

Понеделник, 1 октомври 2018 г.

 

17:00 - 23:00

 

 

Вторник, 2 октомври 2018 г.

 

09:00 - 11:20

 

15:00 - 23:00
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Комисия (включително отговорите) :35'

Докладчик :6'

Докладчици по становище (2 x 1') :2'

Автор (комисия) :5'

Автори (политически групи) (4 x 2') :8'

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

Членове на ЕП :150'

PPE : 40' 30, S&D : 35', ECR : 15', ALDE : 14', Verts/ALE : 11', GUE/NGL : 11', EFDD : 9' 30, ENF : 8', NI
: 6'

Съвет (включително отговорите) :10'

Комисия (включително отговорите) :10'

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

Членове на ЕП :74' 30

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

Съвет (включително отговорите) :20'

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

:20'

Комисия (включително отговорите) :35'

Докладчици (3 x 6') :18'

Докладчик по становище :1'

Автори (комисии) (3 x 2') :6'

Автори (комисии) :5'

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

Членове на ЕП :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 22', ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 13' 30, ENF :
11' 30, NI : 8' 30



Сряда, 3 октомври 2018 г.

 

09:00 - 10:00

 

10:00 - 12:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Четвъртък, 4 октомври 2018 г.

 

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

Комисия (включително отговорите) :10'

Василика Виорика Дънчила, министър-председател на Румъния
(включително отговорите)

:5'

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

Членове на ЕП :21'

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

Юри Ратас, министър-председател на Естония (включително
отговорите)

:30'

Комисия (включително отговорите) :10'

Членове на ЕП :74' 30

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

Оратор в разискване по актуални въпроси :4'

Съвет (включително отговорите) :25'

Комисия (включително отговорите) :50'

Докладчици (3 x 6') :18'

Докладчици по становище (5 x 1') :5'

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

Членове на ЕП :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 22', ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 13' 30, ENF :
11' 30, NI : 8' 30

Комисия (включително отговорите) :20'

Докладчик :6'

Докладчици по становище (2 x 1') :2'

„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 :60' 30

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



15:00 - 16:00

 

15 15Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)
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Комисия (включително отговорите) :5'

Автор (комисия) :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, 1 октомври 2018 г.

 

 

Вторник, 2 октомври 2018 г.

 

16 16Срокове

628.017/OJ 628.017/OJ

74 À • Оценка на здравните технологии  - Доклад: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- Изменения; отхвърляне Понеделник, 1 октомври, 19:00 ч.

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

84 À • Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“ -
Изявление на Комисията

- Предложение за резолюция Сряда, 26 септември, 13:00 ч.

- Изменения Понеделник, 1 октомври, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 2 октомври, 16:00 ч.

37 À • Технологии на разпределен регистър и блокверигите: създаване на доверие чрез премахване на
посредничеството - Въпрос с искане за устен отговор (O-000092/2018 - B8-0405/2018)

- Предложения за резолюции Сряда, 26 септември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 1 октомври, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 1 октомври, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 2 октомври, 16:00 ч.

86 À • Програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони - Изявление на Комисията

- Предложение за резолюция Сряда, 26 септември, 13:00 ч.

- Изменения Понеделник, 1 октомври, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 2 октомври, 16:00 ч.

17 À • Предоставяне на аудиовизуални медийни услуги  - Доклад: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(A8-0192/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 26 септември, 13:00 ч.

57 À • Проект на коригиращ бюджет № 5/2018: отмяна на резерва, свързан с подкрепата за Турция по
линия на Инструмента за предприсъединителна помощ и увеличаване на средствата за
Европейския инструмент за съседство и за хуманитарната помощ за други неотложни действия  -
Доклад: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

- Изменения Петък, 28 септември, 12:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Понеделник, 1 октомври, 19:00 ч.

48 À • Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във
връзка с правата на човека - Устни въпроси (O-000078/2018 - B8-0404/2018)  (O-000074/2018 -
B8-0402/2018)  (O-000075/2018 - B8-0403/2018)

- Предложения за резолюции Вторник, 2 октомври, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Сряда, 3 октомври, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 3 октомври, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 3 октомври, 19:00 ч.



 

Сряда, 3 октомври 2018 г.
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71 À • Положението в Йемен - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Понеделник, 1 октомври, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Сряда, 3 октомври, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 3 октомври, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 3 октомври, 19:00 ч.

66 À • Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни
средства   - Доклад: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 26 септември, 13:00 ч.

11 À • Ставки на ДДС  - Доклад: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- Изменения Сряда, 26 септември, 13:00 ч.

89 À • Зараждане на неофашистко насилие в Европа - Изявления на Съвета и на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 17 октомври, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 22 октомври, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 22 октомври, 20:00 ч.

68 À • Принципите на правовата държава в Румъния - Изявления на Съвета и на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 7 ноември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 12 ноември, 19:00 ч.

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

16 À • Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)  - Доклад:
Axel Voss (A8-0320/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 26 септември, 13:00 ч.

30 À • Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация  - Доклад: Nathalie Griesbeck
(A8-0001/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 26 септември, 13:00 ч.

28 À • Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз  - Доклад: Anna Maria Corazza Bildt
(A8-0201/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 26 септември, 13:00 ч.

85 À • Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС - Изявление на
Комисията

- Предложение за резолюция Сряда, 26 септември, 13:00 ч.

- Изменения Понеделник, 1 октомври, 19:00 ч.



Четвъртък, 4 октомври 2018 г.
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80 À • Ограничаване на свободата на медиите в Беларус, по-специално случаят с Харта 97

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

Понеделник, 1 октомври, 20:00 ч.

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

Сряда, 3 октомври, 13:00 ч.

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

Сряда, 3 октомври, 14:00 ч.

81 À • ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур

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

Понеделник, 1 октомври, 20:00 ч.

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

Сряда, 3 октомври, 13:00 ч.

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

Сряда, 3 октомври, 14:00 ч.

82 À • Масови произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион

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

Понеделник, 1 октомври, 20:00 ч.

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

Сряда, 3 октомври, 13:00 ч.

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

Сряда, 3 октомври, 14:00 ч.

79 À • Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействието върху
околната среда от промишленото отглеждане на бройлери - Въпрос с искане за устен отговор
(O-000095/2018 - B8-0410/2018)

- Предложения за резолюции Сряда, 17 октомври, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 22 октомври, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 22 октомври, 20:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване във вторник Петък, 28 септември, 12:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в сряда Понеделник, 1 октомври, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 2 октомври, 19:00 ч.

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

Сряда, 3 октомври, 19:00 ч.
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