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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

632.677/OJ 632.677/OJ

Понеделник, 14 януари 2019 г. 1

17:00 - 23:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди  - Доклад: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018) 1

Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари  - Доклад:
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018) 1

Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент  - Доклад: Angelika
Mlinar (A8-0429/2018) 1

Кратко представяне на следните доклади: 1

Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия  - Доклад:
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018) 1

Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор  -
Доклад: Brian Hayes (A8-0378/2018) 2

Насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на
вероизповеданието и убежденията извън ЕС  - Доклад: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018) 2

Равенство между половете и данъчни политики в ЕС  - Доклад: Marisa Matias, Ernest Urtasun
(A8-0416/2018) 2

Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт  - Доклад: Wim
van de Camp (A8-0425/2018) 2

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността) 2

Вторник, 15 януари 2019 г. 3

09:00 - 10:30 3

Реформа на политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията с оглед на продължаващата
хуманитарна криза в Средиземноморието и Африка - Изявления на Съвета и на Комисията 3

10:30 - 11:30 3

Анализ на австрийското председателство на Съвета - Изявления на Съвета и на Комисията 3

11:30 - 12:00 Тържествено заседание 3

20-та годишнина от въвеждането на еврото 3

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

Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част
от Фонда за интегрирано управление на границите  - Доклад: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018) 3

Сключване на Споразумението между ЕС и Албания за статуса на действия, провеждани от
Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Албания  - Препоръка: Bodil Valero
(A8-0463/2018) 3

Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Киргизстан
(присъединяване на Хърватия)  - Препоръка: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018) 4

Всеобхватно споразумение между ЕС и Киргизстан  - Доклад: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018) 4

Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт  - Доклад: Wim van
de Camp (A8-0425/2018) 4

Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари  - Доклад:
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018) 4

Временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между ЕС и някои трети
държави  - Доклад: Christofer Fjellner (A8-0330/2018) 4

Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците  - Доклад: Maria
Grapini (A8-0464/2018) 4

Изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка  - Доклад: Danuta Maria Hübner
(A8-0476/2018) 4
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Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент  - Доклад: Angelika
Mlinar (A8-0429/2018) 5

Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия  - Доклад:
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018) 5

Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор  - Доклад:
Brian Hayes (A8-0378/2018) 5

Насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на
вероизповеданието и убежденията извън ЕС  - Доклад: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018) 5

Равенство между половете и данъчни политики в ЕС  - Доклад: Marisa Matias, Ernest Urtasun
(A8-0416/2018) 5

15:00 - 23:00 5

Представяне на програмата от дейности на румънското председателство - Изявления на Съвета и на
Комисията 5

Годишен доклад на ЕЦБ за 2017 г.  - Доклад: Gabriel Mato (A8-0424/2018) 5

Банков съюз – годишен доклад за 2018 г.  - Доклад: Nils Torvalds (A8-0419/2018) 5

Създаване на програмата InvestEU  - Доклад: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018) 6

Общо разискване - Прилагане на споразуменията за търговия и асоцииране в Латинска Америка 6

Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу  -
Доклад: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018) 6

Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна
Америка  - Доклад: Reimer Böge (A8-0459/2018) 6

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)  - Доклад: Maria Arena
(A8-0445/2018) 6

Европейски социален фонд плюс (ЕФС+)  - Доклад: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018) 6

Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg)  - Доклад: Pascal
Arimont (A8-0470/2018) 7

Сряда, 16 януари 2019 г. 8

08:30 - 10:00 8

Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС - Изявления на Съвета и на Комисията 8

10:00 - 12:20 8

Разисквания с министър-председателя на Испания Педро Санчес Перес-Кастехон относно бъдещето
на Европа 8

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

Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за
финансовата 2016 година - Предложение за решение 8

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността, с
искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта на предложеното споразумение между
ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското споразумение с
Договорите 8

Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-
средиземноморското споразумение (резолюция)  - Доклад: Marietje Schaake (A8-0478/2018) 8

Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-
средиземноморското споразумение  - Препоръка: Marietje Schaake (A8-0471/2018) 9

Споразумение между ЕС и Китай във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на спорове —
„Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“  - Препоръка: Iuliu Winkler
(A8-0472/2018) 9

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)  - Доклад: Maria Arena
(A8-0445/2018) 9

Европейски социален фонд плюс (ЕФС+)  - Доклад: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018) 9

Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg)  - Доклад: Pascal
Arimont (A8-0470/2018) 9

Пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО,
след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза  - Доклад: Godelieve Quisthoudt-Rowohl
(A8-0361/2018) 9
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Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди  - Доклад: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018) 9

15:00 - 17:00 10

Всеобхватно европейско образование, изследвания и историческа памет за тоталитарното минало -
Разискване по актуален въпрос (член 153а от Правилника за дейността) 10

Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г.  - Доклад: Josep-Maria Terricabras
(A8-0466/2018) 10

17:00 - 18:00 ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък) 10

Създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и
управление на радиоактивни отпадъци  - Доклад: Петър Курумбашев (A8-0441/2018) 10

Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с Централна
Америка  - Доклад: Reimer Böge (A8-0459/2018) 10

Създаване на програмата InvestEU  - Доклад: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018) 10

Временен документ за пътуване на ЕС  - Доклад: Kinga Gál (A8-0433/2018) 10

Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода
2021—2025 г.  - Доклад: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018) 10

Годишен доклад на ЕЦБ за 2017 г.  - Доклад: Gabriel Mato (A8-0424/2018) 11

Банков съюз – годишен доклад за 2018 г.  - Доклад: Nils Torvalds (A8-0419/2018) 11

Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу  - Доклад:
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018) 11

Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г.  - Доклад: Josep-Maria Terricabras
(A8-0466/2018) 11

18:00 - 24:00 Разисквания (в края на гласуванията) 11

Борба със забавяне на плащането по търговски сделки  - Доклад: Lara Comi (A8-0456/2018) 11

Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка  - Доклад:
Barbara Kappel (A8-0415/2018) 11

Годишен доклад за 2017 г. относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ  - Доклад: Георги
Пирински (A8-0479/2018) 11

Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на
правовата държава в държавите членки  - Доклад: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
(A8-0469/2018) 12

Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане  - Доклад:
Sven Giegold (A8-0421/2018) 12

Създаване на програма „Права и ценности“  - Доклад: Bodil Valero (A8-0468/2018) 12

Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва
- Доклад: Rebecca Harms (A8-0413/2018) 12

Четвъртък, 17 януари 2019 г. 13

09:00 - 11:50 13

Кратко представяне на следните доклади: 13

Диференцирана интеграция  - Доклад: Pascal Durand (A8-0402/2018) 13

Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните
разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС  - Доклад: Jo Leinen, Yana
Toom (A8-0420/2018) 13

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава (член 135 от Правилника за дейността) 13

Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов 13

Судан 13

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

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) 14

Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва
- Доклад: Rebecca Harms (A8-0413/2018) 14
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Годишен доклад за 2017 г. относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ  - Доклад: Георги
Пирински (A8-0479/2018) 14

Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност,
заграбени по време на въоръжени конфликти и войни  - Доклад: Pavel Svoboda (A8-0465/2018) 14

Трансгранични преобразувания, сливания и разделяния  - Доклад: Evelyn Regner (A8-0002/2019) 14

Установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни
видове в западната част на Средиземно море  - Доклад: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019) 14

Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на
правовата държава в държавите членки  - Доклад: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
(A8-0469/2018) 14

Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане  - Доклад:
Sven Giegold (A8-0421/2018) 14

Създаване на програма „Права и ценности“  - Доклад: Bodil Valero (A8-0468/2018) 15

Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ
Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество  - Доклад:
Владимир Уручев (A8-0448/2018) 15

Борба със забавяне на плащането по търговски сделки  - Доклад: Lara Comi (A8-0456/2018) 15

Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка  - Доклад:
Barbara Kappel (A8-0415/2018) 15

Диференцирана интеграция  - Доклад: Pascal Durand (A8-0402/2018) 15

Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните
разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС  - Доклад: Jo Leinen, Yana Toom
(A8-0420/2018) 15

15:00 - 16:00 15

Защита на производството на ориз в ЕС - Въпрос с искане за устен отговор (O-000128/2018 -
B8-0004/2019) 15

Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 17

Срокове 20
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17:00 - 23:00     

 

Кратко представяне на следните доклади:
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17:00 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

43 À • Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди

Доклад: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

Доклад относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди

[2018/2153(INI)]

Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди

Гласуването ще се състои в сряда

56 À«««I • Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз
на товари

Доклад: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни
средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари

[2017/0113(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

19 À • Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския
парламент

Доклад: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Доклад относно интегрирането на принципа на равенство между половете в
Европейския парламент

[2018/2162(INI)]

Комисия по правата на жените и равенството между половете

20 À • Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на
термоядрената енергия

Доклад: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Доклад относно Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието
на термоядрената енергия

[2018/2222(INI)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
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35 À • Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на
публичния сектор

Доклад: Brian Hayes (A8-0378/2018)

Доклад относно оценката на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за
реформа на публичния сектор

[2018/2086(INI)]

Комисия по бюджетен контрол

15 À • Насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване
на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС

Доклад: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Доклад относно насоките на ЕС и мандата на специалния пратеник на ЕС за
утвърждаване на свободата на вероизповеданието и убежденията извън ЕС

[2018/2155(INI)]

Комисия по външни работи

32 À • Равенство между половете и данъчни политики в ЕС

Доклад: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Доклад относно равенството между половете и данъчните политики в ЕС

[2018/2095(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

Комисия по правата на жените и равенството между половете

26 • Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския
транспорт

Доклад: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Доклад относно автономното управление на превозни средства в рамките на
европейския транспорт

[2018/2089(INI)]

Комисия по транспорт и туризъм

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



Вторник, 15 януари 2019 г.

 

 

09:00 - 10:30     

 

10:30 - 11:30     

 

11:30 - 12:00     Тържествено заседание

 

12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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09:00 - 10:30 Разисквания

10:30 - 11:30 Разисквания

11:30 - 12:00 Тържествено заседание

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

15:00 - 23:00 Разисквания

112 • Реформа на политиката на ЕС в областта на убежището и миграцията с оглед
на продължаващата хуманитарна криза в Средиземноморието и Африка

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2516(RSP)]

75 • Анализ на австрийското председателство на Съвета

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2942(RSP)]

Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група

100 • 20-та годишнина от въвеждането на еврото

91 «««I - Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол
като част от Фонда за интегрирано управление на границите

Доклад: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за
интегрирано управление на границите

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

93 ««« - Сключване на Споразумението между ЕС и Албания за статуса на действия, провеждани от
Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Албания

Препоръка: Bodil Valero (A8-0463/2018)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението между
Европейския съюз и Република Албания за статуса на действия, провеждани от Европейската
агенция за гранична и брегова охрана в Република Албания

[2018/0241(NLE)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи



4 4Вторник, 15 януари 2019 г.

632.677/OJ 632.677/OJ

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

Препоръка: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

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

[2017/0185(NLE)]

Комисия по външни работи

24 - Всеобхватно споразумение между ЕС и Киргизстан

Доклад: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и върховния
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-
председател на Комисията относно всеобхватното споразумение между ЕС и Киргизката република

[2018/2118(INI)]

Комисия по външни работи

Член 113 от Правилника за дейността

26 - Автономно управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт

Доклад: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

[2018/2089(INI)]

Комисия по транспорт и туризъм

56 À«««I - Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари

Доклад: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

[2017/0113(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

97 À«««I - Временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между ЕС и някои
трети държави

Доклад: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на
защитните клаузи и на други механизми, с които се дава възможност за временно оттегляне на
преференциите по някои споразумения, сключени между Европейския съюз и някои трети държави

[2018/0101(COD)]

Комисия по международна търговия

90 À«««I - Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците

Доклад: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

57 À« - Изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка

Доклад: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Устава на Европейската
инвестиционна банка

[2018/0811(CNS)]

Комисия по конституционни въпроси



 

15:00 - 23:00     
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19 À - Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент

Доклад: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

[2018/2162(INI)]

Комисия по правата на жените и равенството между половете

20 À - Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия

Доклад: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

[2018/2222(INI)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

35 À - Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор

Доклад: Brian Hayes (A8-0378/2018)

[2018/2086(INI)]

Комисия по бюджетен контрол

15 À - Насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на
вероизповеданието и убежденията извън ЕС

Доклад: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

[2018/2155(INI)]

Комисия по външни работи

32 À - Равенство между половете и данъчни политики в ЕС

Доклад: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

[2018/2095(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

Комисия по правата на жените и равенството между половете

54 • Представяне на програмата от дейности на румънското председателство

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2918(RSP)]

29 À • Годишен доклад на ЕЦБ за 2017 г.

Доклад: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

Доклад относно годишния доклад на ЕЦБ за 2017 г.

[2018/2101(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

В присъствието на Марио Драги, председател на ЕЦБ

22 À • Банков съюз – годишен доклад за 2018 г.

Доклад: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

Доклад относно банковия съюз – годишен доклад за 2018 г.

[2018/2100(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси



 
Общо разискване - Прилагане на споразуменията за търговия и асоцииране в

Латинска Америка

 
Край на общите разисквания
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85 À«««I • Създаване на програмата InvestEU

Доклад: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на програмата InvestEU

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Комисия по бюджети

Комисия по икономически и парични въпроси

39 À • Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и
Колумбия и Перу

Доклад: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

Доклад относно прилагането на Споразумението за търговия между
Европейския съюз и Колумбия и Перу

[2018/2010(INI)]

Комисия по международна търговия

27 • Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за
асоцииране с Централна Америка

Доклад: Reimer Böge (A8-0459/2018)

Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за
асоцииране с Централна Америка

[2018/2106(INI)]

Комисия по международна търговия

83 À«««I • Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

Доклад: Maria Arena (A8-0445/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Комисия по заетост и социални въпроси

89 À«««I • Европейски социален фонд плюс (ЕФС+)

Доклад: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно Европейския социален фонд плюс (ЕФС+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Комисия по заетост и социални въпроси
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88 À«««I • Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“
(Interreg)

Доклад: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално
сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално
развитие и инструменти за външно финансиране

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Комисия по регионално развитие



Сряда, 16 януари 2019 г.

 

 

08:30 - 10:00     

 

10:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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08:30 - 10:00 Разисквания

10:00 - 12:20 Разисквания

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

15:00 - 17:00 Разисквания

17:00 - 18:00 ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)

18:00 - 24:00 Разисквания (в края на гласуванията)

106 • Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2970(RSP)]

11 • Разисквания с министър-председателя на Испания Педро Санчес Перес-
Кастехон относно бъдещето на Европа

[2018/2748(RSP)]

61 - Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището
(EASO) за финансовата 2016 година

Предложение за решение

B8-0052/2019

[2018/2938(RSP)]

107 - Предложение за резолюция, внесено съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за
дейността, с искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта на предложеното
споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-
средиземноморското споразумение с Договорите

B8-0051/2019

[2019/2508(RSP)]

23 À - Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-
средиземноморското споразумение (резолюция)

Доклад: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на
Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и
Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-средиземноморското
споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една
страна, и Кралство Мароко, от друга страна

[2018/0256M(NLE)]

Комисия по международна търговия
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28 ««« - Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-
средиземноморското споразумение

Препоръка: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на
размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Мароко за изменение на протоколи № 1 и №
4 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и
техните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна

[10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)]

Комисия по международна търговия

104 ««« - Споразумение между ЕС и Китай във връзка с процедура DS492 на СТО за уреждане на
спорове — „Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“

Препоръка: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на
Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна
република във връзка с DS492 „Европейски съюз — Мерки,
засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“

[10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)]

Комисия по международна търговия

83 À«««I - Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

Доклад: Maria Arena (A8-0445/2018)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Комисия по заетост и социални въпроси

89 À«««I - Европейски социален фонд плюс (ЕФС+)

Доклад: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Комисия по заетост и социални въпроси

88 À«««I - Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg)

Доклад: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Комисия по регионално развитие

98 À«««I - Пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките
на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

Доклад: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО,
след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000
на Съвета

[COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)]

Комисия по международна търговия

43 À - Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди

Доклад: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

[2018/2153(INI)]

Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди



15:00 - 17:00     

 

17:00 - 18:00     ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)
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105 • Всеобхватно европейско образование, изследвания и историческа памет за
тоталитарното минало

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

[2019/2500(RSP)]

59 À • Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г.

Доклад: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Доклад относно състоянието на основните права в Европейския съюз през 2017 г.

[2018/2103(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

86 « - Създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени
съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци

Доклад: Петър Курумбашев (A8-0441/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на специална финансова
програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни
отпадъци и за отмяна на Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета

[COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

27 - Доклад относно прилагането на търговския стълб на Споразумението за асоцииране с
Централна Америка

Доклад: Reimer Böge (A8-0459/2018)

[2018/2106(INI)]

Комисия по международна търговия

85 À«««I - Създаване на програмата InvestEU

Доклад: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Комисия по бюджети

Комисия по икономически и парични въпроси

42 À« - Временен документ за пътуване на ЕС

Доклад: Kinga Gál (A8-0433/2018)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за временния документ за пътуване на ЕС и
за отмяна на Решение 96/409/ОВППС

[COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

52 À« - Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за
периода 2021—2025 г.

Доклад: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Програма за научни
изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021—2025 г. в
допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

[COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика



 

18:00 - 24:00     Разисквания (в края на гласуванията)
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29 À - Годишен доклад на ЕЦБ за 2017 г.

Доклад: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

[2018/2101(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

22 À - Банков съюз – годишен доклад за 2018 г.

Доклад: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

[2018/2100(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

39 À - Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу

Доклад: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

[2018/2010(INI)]

Комисия по международна търговия

59 À - Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г.

Доклад: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

[2018/2103(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

31 À • Борба със забавяне на плащането по търговски сделки

Доклад: Lara Comi (A8-0456/2018)

Доклад относно прилагането на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне
на плащането по търговски сделки

[2018/2056(INI)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

46 À • Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската
инвестиционна банка

Доклад: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Доклад относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската
инвестиционна банка

[2018/2161(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

В присъствието на Вернер Хойер, председател на ЕИБ

47 • Годишен доклад за 2017 г. относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ

Доклад: Георги Пирински (A8-0479/2018)

Доклад относно годишния доклад за 2017 г. относно контрола на финансовите
дейности на ЕИБ

[2018/2151(INI)]

Комисия по бюджетен контрол

В присъствието на Вернер Хойер, председател на ЕИБ



12 12Сряда, 16 януари 2019 г.
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94 À«««I • Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено
незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено
незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Комисия по бюджети

Комисия по бюджетен контрол

84 À«««I • Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на
данъчното облагане

Доклад: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното
облагане

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

92 À«««I • Създаване на програма „Права и ценности“

Доклад: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на програма „Права и ценности“

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

48 « • Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената
централа „Игналина“ в Литва

Доклад: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на програма за
подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в
Литва (програма „Игналина“) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1369/2013 на Съвета

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика



Четвъртък, 17 януари 2019 г.

 

 

09:00 - 11:50     
 

Кратко представяне на следните доклади:

 

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

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

13 13Четвъртък, 17 януари 2019 г.

632.677/OJ 632.677/OJ

09:00 - 11:50 Разисквания

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

15:00 - 16:00 Разисквания

34 À • Диференцирана интеграция

Доклад: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Доклад относно диференцираната интеграция

[2018/2093(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

30 À • Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността
на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на
Съвета на ЕС

Доклад: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

Доклад относно стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно
прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните
органи на Съвета на ЕС

[2018/2096(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

Комисия по петиции

110 À • Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов

RC B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019,
B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019

[2019/2511(RSP)]

111 À • Судан

RC B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019,
B8-0060/2019, B8-0062/2019

[2019/2512(RSP)]



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

14 14Четвъртък, 17 януари 2019 г.
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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)

48 « - Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в
Литва

Доклад: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

47 - Годишен доклад за 2017 г. относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ

Доклад: Георги Пирински (A8-0479/2018)

[2018/2151(INI)]

Комисия по бюджетен контрол

21 - Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна
стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни

Доклад: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

Доклад относно трансграничните искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с
културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни

[2017/2023(INI)]

Комисия по правни въпроси

118 «««I - Трансгранични преобразувания, сливания и разделяния

Доклад: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Комисия по правни въпроси

Решение на комисията за започване на преговори - Член 69в

117 «««I - Установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от
дънни видове в западната част на Средиземно море

Доклад: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Комисия по рибно стопанство

Решение на комисията за започване на преговори - Член 69в

94 À«««I - Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на
принципите на правовата държава в държавите членки

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Комисия по бюджети

Комисия по бюджетен контрол

84 À«««I - Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане

Доклад: Sven Giegold (A8-0421/2018)

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси



 

15:00 - 16:00     
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92 À«««I - Създаване на програма „Права и ценности“

Доклад: Bodil Valero (A8-0468/2018)

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

87 À« - Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ
Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество

Доклад: Владимир Уручев (A8-0448/2018)

Предложение за регламент на Съвета за създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в
областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие
и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом

[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

31 À - Борба със забавяне на плащането по търговски сделки

Доклад: Lara Comi (A8-0456/2018)

[2018/2056(INI)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

46 À - Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

Доклад: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

[2018/2161(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

34 À - Диференцирана интеграция

Доклад: Pascal Durand (A8-0402/2018)

[2018/2093(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

30 À - Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните
разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС

Доклад: Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)

[2018/2096(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

Комисия по петиции

78 • Защита на производството на ориз в ЕС

Въпрос с искане за устен отговор

Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Комисия
Защита на производството на ориз в ЕС

[2018/2957(RSP)]



 

 
Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 

Срокове

16 16

632.677/OJ 632.677/OJ



Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

 
 

Понеделник, 14 януари 2019 г.

 

17:00 - 23:00

 

 

Вторник, 15 януари 2019 г.

 

09:00 - 10:30

 

10:30 - 11:30

 

15:00 - 23:00

 

17 17Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

632.677/OJ 632.677/OJ

Комисия (включително отговорите) :40'

Докладчици (4 x 6') :24'

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

:24'

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

Членове на ЕП :90'

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

Съвет (включително отговорите) :10'

Комисия (включително отговорите) :10'

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

Членове на ЕП :45'

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3', NI
: 3'

Съвет (включително отговорите) :10'

Комисия (включително отговорите) :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

Председател на Европейската централна банка (включително
отговорите)

:10'

Съвет (включително отговорите) :15'

Комисия (включително отговорите) :50'

Докладчици (9 x 6') :54'

Докладчици по становище (22 x 1') :22'

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

Членове на ЕП :164' 30

PPE : 44' 30, S&D : 38' 30, ECR : 16' 30, ALDE : 15' 30, Verts/ALE : 12', GUE/NGL : 12', EFDD : 10' 30,
ENF : 8' 30, NI : 6' 30



Сряда, 16 януари 2019 г.

 

08:30 - 10:00

 

10:00 - 12:20

 

15:00 - 17:00

 

18:00 - 24:00

 

18 18Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

632.677/OJ 632.677/OJ

Съвет (включително отговорите) :10'

Комисия (включително отговорите) :10'

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

Членове на ЕП :45'

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3', NI
: 3'

Педро Санчес Перес-Кастехон, министър-председател на Испания :30'

Комисия (включително отговорите) :10'

Членове на ЕП :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16', 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) :5'

Комисия (включително отговорите) :10'

Докладчици :6'

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

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

Председател на Европейската инвестиционна банка
(включително отговорите)

:10'

Комисия (включително отговорите) :35'

Докладчици (8 x 6') :48'

Докладчици по становище (13 x 1') :13'

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

Членове на ЕП :119' 30

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12', ALDE : 11', Verts/ALE : 9', GUE/NGL : 9', EFDD : 8', ENF : 6' 30, NI
: 5'



Четвъртък, 17 януари 2019 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

19 19Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

632.677/OJ 632.677/OJ

Комисия (включително отговорите) :20'

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

:12'

„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) (2 x 2')

:4'

Членове на ЕП :74' 30

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

Комисия (включително отговорите) :5'

Автори (комисии) :5'

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

Членове на ЕП :30'

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



Срокове

 
 

Понеделник, 14 януари 2019 г.

 

 

Вторник, 15 януари 2019 г.

 

20 20Срокове

632.677/OJ 632.677/OJ

43 À • Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди  - Доклад: Norbert Lins, Bart Staes
(A8-0475/2018)

- Изменения Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

56 À • Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари  - Доклад:
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

19 À • Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент  - Доклад:
Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

- Изменения Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

20 À • Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия  - Доклад:
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

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

Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

35 À • Оценка на начина, по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор  -
Доклад: Brian Hayes (A8-0378/2018)

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

Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

15 À • Насоки на ЕС и мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на
вероизповеданието и убежденията извън ЕС  - Доклад: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

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

Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

32 À • Равенство между половете и данъчни политики в ЕС  - Доклад: Marisa Matias, Ernest Urtasun
(A8-0416/2018)

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

Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

97 À • Временно оттегляне на преференциите по някои споразумения, сключени между ЕС и някои трети
държави  - Доклад: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

90 À • Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците  - Доклад: Maria
Grapini (A8-0464/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

57 À • Изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка  - Доклад: Danuta Maria Hübner
(A8-0476/2018)

- Изменения Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

29 À • Годишен доклад на ЕЦБ за 2017 г.  - Доклад: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

- Изменения Сряда, 9 януари, 13:00 ч.
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22 À • Банков съюз – годишен доклад за 2018 г.  - Доклад: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

- Изменения Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

85 À • Създаване на програмата InvestEU  - Доклад: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri
(A8-0482/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

39 À • Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу  - Доклад:
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

- Изменения Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

83 À • Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)  - Доклад: Maria Arena
(A8-0445/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

89 À • Европейски социален фонд плюс (ЕФС+)  - Доклад: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

88 À • Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg)  - Доклад:
Pascal Arimont (A8-0470/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

23 À • Споразумение между ЕС и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към Евро-
средиземноморското споразумение (резолюция)  - Доклад: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

- Изменения Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

98 À • Пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на
СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза  - Доклад: Godelieve Quisthoudt-Rowohl
(A8-0361/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

59 À • Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г.  - Доклад: Josep-Maria Terricabras
(A8-0466/2018)

- Изменения Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

42 À • Временен документ за пътуване на ЕС  - Доклад: Kinga Gál (A8-0433/2018)

- Изменения Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

52 À • Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за
периода 2021—2025 г.  - Доклад: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

- Изменения Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

31 À • Борба със забавяне на плащането по търговски сделки  - Доклад: Lara Comi (A8-0456/2018)

- Изменения Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

46 À • Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка  - Доклад:
Barbara Kappel (A8-0415/2018)

- Изменения Сряда, 9 януари, 13:00 ч.
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94 À • Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на
правовата държава в държавите членки  - Доклад: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
(A8-0469/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

84 À • Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане  -
Доклад: Sven Giegold (A8-0421/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

92 À • Създаване на програма „Права и ценности“  - Доклад: Bodil Valero (A8-0468/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

34 À • Диференцирана интеграция  - Доклад: Pascal Durand (A8-0402/2018)

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

Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

30 À • Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните
разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС  - Доклад: Jo Leinen, Yana
Toom (A8-0420/2018)

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

Сряда, 9 януари, 13:00 ч.

110 À • Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов

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

Понеделник, 14 януари, 20:00 ч.

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

Сряда, 16 януари, 13:00 ч.

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

Сряда, 16 януари, 14:00 ч.

111 À • Судан

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

Понеделник, 14 януари, 20:00 ч.

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

Сряда, 16 януари, 13:00 ч.

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

Сряда, 16 януари, 14:00 ч.

87 À • Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ
Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество  - Доклад:
Владимир Уручев (A8-0448/2018)

- Изменения Сряда, 9 януари, 13:00 ч.
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- Текстове, поставени на гласуване във вторник Петък, 11 януари, 12:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в сряда Понеделник, 14 януари, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 15 януари, 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, 16 януари, 19:00 ч.
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