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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

634.303/OJ 634.303/OJ

Понеделник, 11 февруари 2019 г. 1

17:00 - 24:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Програма на ЕС за борба с измамите  - Доклад: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019) 1

Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете
риболов, които експлоатират тези запаси  - Доклад: Alain Cadec (A8-0310/2018) 1

Общо разискване - Кот д’Ивоар 1

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 –
2024 г.)  - Препоръка: João Ferreira (A8-0030/2019) 1

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 –
2024 г.)(резолюция)   - Доклад: João Ferreira (A8-0034/2019) 1

Общо разискване - Прилагане на разпоредбите на Договора 2

Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС  - Доклад: Maite
Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019) 2

Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество  - Доклад: Alain
Lamassoure (A8-0038/2019) 2

Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на
политически контрол върху Комисията  - Доклад: Mercedes Bresso (A8-0033/2019) 2

Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС
- Доклад: Barbara Spinelli (A8-0051/2019) 2

Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския
омбудсман)   - Доклад: Paulo Rangel (A8-0050/2019) 2

Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила - Изявление на Комисията 3

Едри хищници - Изявление на Комисията 3

Кратко представяне на следните доклади: 3

Състояние на дебата относно бъдещето на Европа  - Доклад: Ramón Jáuregui Atondo
(A8-0427/2018) 3

Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката
- Доклад: Ashley Fox (A8-0019/2019) 3

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността) 3

Вторник, 12 февруари 2019 г. 4

09:00 - 12:20 4

Механизъм за гражданска защита на Съюза  - Доклад: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 4

Устойчива употреба на пестициди  - Доклад: Jytte Guteland (A8-0045/2019) 4

Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване  - Доклад: Ivo Belet (A8-0046/2019) 4

Минимални изисквания за повторното използване на водата  - Доклад: Simona Bonafè (A8-0044/2019) 4

12:30 - 14:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 5

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)  -
Препоръка: João Ferreira (A8-0030/2019) 5

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 –
2024 г.)(резолюция)   - Доклад: João Ferreira (A8-0034/2019) 5

Предложение за резолюция съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността, с искане за
становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на предложеното споразумение за
партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко 5

Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко  -
Препоръка: Alain Cadec (A8-0027/2019) 5

Споразумение за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на
Северния ледовит океан  - Препоръка: Norica Nicolai (A8-0016/2019) 5



Съдържание

634.303/OJ 634.303/OJ

Протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и
сътрудничество между ЕС и Мексико (присъединяване на Хърватия)   - Препоръка: Inmaculada
Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019) 5

Програма на ЕС за борба с измамите  - Доклад: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019) 5

Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете
риболов, които експлоатират тези запаси  - Доклад: Alain Cadec (A8-0310/2018) 6

Механизъм за гражданска защита на Съюза  - Доклад: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 6

Минимални изисквания за повторното използване на водата  - Доклад: Simona Bonafè (A8-0044/2019) 6

Одобряване и надзор на пазара на земеделски и горски превозни средства  - Доклад: Nicola Danti
(A8-0318/2018) 6

Програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията и европейската статистика  -
Доклад: Nicola Danti (A8-0052/2019) 6

Окончателна система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки  - Доклад:
Fulvio Martusciello (A8-0028/2019) 6

Стратегии за интегриране на ромите - Предложения за резолюции 6

Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС  - Доклад: Maite
Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019) 7

Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество  - Доклад: Alain
Lamassoure (A8-0038/2019) 7

Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на
политически контрол върху Комисията  - Доклад: Mercedes Bresso (A8-0033/2019) 7

Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС  -
Доклад: Barbara Spinelli (A8-0051/2019) 7

Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския
омбудсман)   - Доклад: Paulo Rangel (A8-0050/2019) 7

Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката  -
Доклад: Ashley Fox (A8-0019/2019) 7

Устойчива употреба на пестициди  - Доклад: Jytte Guteland (A8-0045/2019) 7

Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване  - Доклад: Ivo Belet (A8-0046/2019) 7

15:00 - 17:00 8

Положението в Сирия - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 8

Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина  - Доклад: Cristian Dan Preda
(A8-0467/2018) 8

17:00 - 19:00 8

Дебат с председателя на Министерския съвет на Италианската република Джузепе Конте относно
бъдещето на Европа 8

19:00 - 24:00 8

Общо разискване - Споразумение за партньорство между ЕС и Сингапур 8

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур  - Препоръка: David Martin
(A8-0053/2019) 8

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция)  - Доклад: David Martin
(A8-0048/2019) 8

Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур  - Препоръка: David Martin
(A8-0054/2019) 8

Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)  - Доклад: David
Martin (A8-0049/2019) 9

Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур  - Препоръка: Antonio
López-Istúriz White (A8-0020/2019) 9

Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция)  - Доклад:
Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019) 9

Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС - Въпрос с искане за устен
отговор (O-000135/2018 - B8-0005/2019) 9

Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях
съпътстващи заболявания при жените - Въпрос с искане за устен отговор (O-000134/2018 -
B8-0006/2019) 9

Общо разискване - Правата на ЛГБТИ лица 10



Съдържание
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Правата на интерсексуалните лица - Устни въпроси (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
(O-000133/2018 - B8-0008/2019) 10

Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2023 г.) - Въпрос с искане за устен
отговор (O-000006/2019 - B8-0014/2019) 10

Използването на канабис за медицински цели - Въпрос с искане за устен отговор (O-000122/2018 -
B8-0001/2019) 10

Генно инженерство на човешки геном - Устни въпроси (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
(O-000013/2019 - B8-0012/2019) 10

Сряда, 13 февруари 2019 г. 11

09:00 - 11:50 11

Документ за размисъл „Устойчива Европа до 2030 г.“ - Изявление на Комисията 11

Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови
правила за тях   - Доклад: Андрей Новаков, Constanze Krehl (A8-0043/2019) 11

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 11

График на месечните сесии на Парламента за 2020 г. 11

Европейска агенция за контрол на рибарството   - Доклад: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(A8-0037/2019) 11

Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки   - Доклад: Kay Swinburne
(A8-0010/2019) 11

Приложимо право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания  - Доклад: Pavel
Svoboda (A8-0261/2018) 12

Програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода
2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“)  - Доклад: Dennis de Jong (A8-0069/2019) 12

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур  - Препоръка: David Martin (A8-0053/2019) 12

Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция)  - Доклад: David Martin
(A8-0048/2019) 12

Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур  - Препоръка: David Martin
(A8-0054/2019) 12

Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)  - Доклад: David Martin
(A8-0049/2019) 12

Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур  - Препоръка: Antonio
López-Istúriz White (A8-0020/2019) 12

Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция)  - Доклад:
Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019) 12

Договор за създаване на транспортна общност  - Препоръка: Karima Delli (A8-0022/2019) 13

Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина  - Доклад: Cristian Dan Preda
(A8-0467/2018) 13

Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови
правила за тях   - Доклад: Андрей Новаков, Constanze Krehl (A8-0043/2019) 13

Програма „Правосъдие“  - Доклад: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019) 13

Състояние на дебата относно бъдещето на Европа  - Доклад: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018) 13

15:00 - 17:00 13

Справедливо данъчно облагане за справедливо общество - Разискване по актуален въпрос (член 153а
от Правилника за дейността) 13

Оценка на здравните технологии  - Доклад: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) 13

17:00 - 18:00 ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък) 14

Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по
граждански или търговски дела  - Доклад: Емил Радев (A8-0477/2018) 14

Връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски
дела   - Доклад: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019) 14



Съдържание
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Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с
оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза  - Доклад: Isabella
De Monte (A8-0063/2019) 14

Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза  - Доклад: Pavel Telička (A8-0062/2019) 14

Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна
Ирландия от Съюза  - Доклад: Kosma Złotowski (A8-0061/2019) 14

ГАТС: необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския
съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република
Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия, Република Полша, Република
Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция  - Препоръка: José
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019) 15

Оптимизиране на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската
транспортна мрежа  - Доклад: Dominique Riquet (A8-0015/2019) 15

Застраховка при използването на моторни превозни средства   - Доклад: Dita Charanzová
(A8-0035/2019) 15

Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС - Предложения за резолюции 15

Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с тях
съпътстващи заболявания при жените - Предложения за резолюции 15

Използването на канабис за медицински цели - Предложения за резолюции 15

Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.  - Доклад: Cecilia Wikström (A8-0024/2019) 15

18:00 - 24:00 Разисквания (в края на гласуванията) 16

Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС
- Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност 16

Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз  - Доклад: Franck Proust
(A8-0198/2018) 16

Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на
трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза   - Доклад: Massimiliano
Salini (A8-0199/2018) 16

Взаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка  - Доклад: Ivan
Štefanec (A8-0274/2018) 16

Такси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането  - Доклад: Ева Майдел
(A8-0360/2018) 16

Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози  - Доклад: Roberts Zīle
(A8-0032/2019) 16

NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища -
Изявление на Комисията 17

Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и
възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване - Изявления на Съвета и на
Комисията 17

Четвъртък, 14 февруари 2019 г. 18

09:00 - 11:50 18

Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС  - Доклад: Jørn Dohrmann
(A8-0057/2019) 18

Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на
ЕС и на неговото управление  - Доклад: Virginie Rozière (A8-0059/2019) 18

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава (член 135 от Правилника за дейността) 18

Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев 18

Зимбабве 18

Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия 18



Съдържание

634.303/OJ 634.303/OJ

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 19

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) 19

Механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст  -
Доклад: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018) 19

Проект на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Грузия  - Доклад: Sylvia-Yvonne
Kaufmann (A8-0065/2019) 19

Оценка на здравните технологии  - Доклад: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) 19

Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз  - Доклад: Franck Proust
(A8-0198/2018) 19

Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на
трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза   - Доклад: Massimiliano
Salini (A8-0199/2018) 19

Взаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка  - Доклад: Ivan
Štefanec (A8-0274/2018) 19

Такси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането  - Доклад: Ева Майдел
(A8-0360/2018) 19

Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози  - Доклад: Roberts Zīle
(A8-0032/2019) 19

Адаптиране на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната
ефективност във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз  - Доклад:
Miroslav Poche (A8-0014/2019) 20

Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила - Предложения за резолюции 20

Правата на интерсексуалните лица - Предложения за резолюции 20

Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2023 г.) - Предложения за резолюции 20

Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за ЕС
- Предложения за резолюции 20

NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища -
Предложения за резолюции 20

Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС  - Доклад: Jørn Dohrmann
(A8-0057/2019) 20

Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на
ЕС и на неговото управление  - Доклад: Virginie Rozière (A8-0059/2019) 20

Прилагане на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния
контрол върху децентрализираните агенции  - Доклад: György Schöpflin (A8-0055/2019) 21

15:00 - 16:00 21

Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за
дейността) 21

G-000008/2018 21

Европа, която закриля: чист въздух за всички - Въпрос с искане за устен отговор (O-000138/2018 -
B8-0009/2019) 21

Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 23

Срокове 26
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17:00 - 24:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

41 À«««I • Програма на ЕС за борба с измамите

Доклад: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите

[2018/0211(COD)]

Комисия по бюджетен контрол

58 À«««I • Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях
води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси

Доклад: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните
на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на
Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и
за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006,
(ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008

[2018/0074(COD)]

Комисия по рибно стопанство

(Гласуване: 25/10/2018)

26 ««« • Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот
д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)

Препоръка: João Ferreira (A8-0030/2019)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола
за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството
между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.)

[2018/0267(NLE)]

Комисия по рибно стопанство

28 • Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот
д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)(резолюция)

Доклад: João Ferreira (A8-0034/2019)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно
проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между
Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.)

[2018/0267M(NLE)]

Комисия по рибно стопанство



Край на общите разисквания
 
Общо разискване - Прилагане на разпоредбите на Договора

 
Край на общите разисквания
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62 À • Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС

Доклад: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно
гражданството на ЕС

[2018/2111(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

63 À • Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото
сътрудничество

Доклад: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно засиленото
сътрудничество

[2018/2112(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

22 À • Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на
Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията

Доклад: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно
правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху
Комисията

[2018/2113(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

64 À • Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в
институционалната рамка на ЕС

Доклад: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Доклад относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския
съюз в институционалната рамка на ЕС

[2017/2089(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

33 À • Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав
на Европейския омбудсман)

Доклад: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Доклад относно проект на регламент на Европейския парламент за установяване на
правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав
на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом

[2018/2080(INL)]

Комисия по конституционни въпроси



 

Кратко представяне на следните доклади:
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128 À • Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила

Изявление на Комисията

[2019/2569(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

125 À • Едри хищници

Изявление на Комисията

[2018/3006(RSP)]

Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия

50 À • Състояние на дебата относно бъдещето на Европа

Доклад: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Доклад относно състоянието на дебата относно бъдещето на Европа

[2018/2094(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

Гласуването ще се състои в сряда

24 À • Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения
интелект и роботиката

Доклад: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Доклад относно всеобхватна европейска промишлена политика в областта на
изкуствения интелект и роботиката

[2018/2088(INI)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

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



Вторник, 12 февруари 2019 г.

 

 

09:00 - 12:20     
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09:00 - 12:20 Разисквания

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

15:00 - 17:00 Разисквания

17:00 - 19:00 Разисквания

19:00 - 24:00 Разисквания

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

Доклад: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

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

[2017/0309(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

(Разискване: 30/05/2018, гласуване: 31/05/2018)

20 À • Устойчива употреба на пестициди

Доклад: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Доклад относно прилагането на Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива
употреба на пестициди

[2017/2284(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

25 À • Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване

Доклад: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Доклад относно прилагането на Директивата за трансграничното здравно
обслужване

[2018/2108(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

74 À«««I • Минимални изисквания за повторното използване на водата

Доклад: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно минималните изисквания за повторното използване на водата

[2018/0169(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
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26 ««« - Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 –
2024 г.)

Препоръка: João Ferreira (A8-0030/2019)

[2018/0267(NLE)]

Комисия по рибно стопанство

28 - Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 –
2024 г.)(резолюция)

Доклад: João Ferreira (A8-0034/2019)

[2018/0267M(NLE)]

Комисия по рибно стопанство

122 - Предложение за резолюция съгласно член 108, параграф 6 от Правилника за дейността, с
искане за становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на предложеното
споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко

B8-0100/2019

[2019/2565(RSP)]

16 ««« - Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко

Препоръка: Alain Cadec (A8-0027/2019)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство
в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за
прилагането му и размяната на писма, придружаваща споразумението

[2018/0349(NLE)]

Комисия по рибно стопанство

10 ««« - Споразумение за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната
част на Северния ледовит океан

Препоръка: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския
съюз на Споразумението за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в
централната част на Северния ледовит океан

[2018/0239(NLE)]

Комисия по рибно стопанство

67 ««« - Протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и
сътрудничество между ЕС и Мексико (присъединяване на Хърватия)

Препоръка: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

Доклад относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и
неговите държави членки, на Третия допълнителен протокол към Споразумението
за икономическо партньорство, политическо координиране и сътрудничество между Европейската
общност и нейните държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга
страна,
за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

[2017/0319(NLE)]

Комисия по международна търговия

41 À«««I - Програма на ЕС за борба с измамите

Доклад: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

[2018/0211(COD)]

Комисия по бюджетен контрол
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58 À«««I - Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете
риболов, които експлоатират тези запаси

Доклад: Alain Cadec (A8-0310/2018)

[2018/0074(COD)]

Комисия по рибно стопанство

(Гласуване: 25/10/2018)

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

Доклад: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[2017/0309(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

(Разискване: 30/05/2018, гласуване: 31/05/2018)

74 À«««I - Минимални изисквания за повторното използване на водата

Доклад: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

[2018/0169(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

87 À«««I - Одобряване и надзор на пазара на земеделски и горски превозни средства

Доклад: Nicola Danti (A8-0318/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) № 167/2013 относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски
превозни средства

[2018/0142(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

37 À«««I - Програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията и европейската
статистика

Доклад: Nicola Danti (A8-0052/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и
средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) №
1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826

[2018/0231(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

11 À« - Окончателна система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки

Доклад: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по
отношение на въвеждането на подробни технически мерки за функционирането на окончателната
система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки

[2018/0164(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

95 À - Стратегии за интегриране на ромите

Предложения за резолюции

B8-0098/2019

[2019/2509(RSP)]

(Разискване: 30/01/2019)
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62 À - Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС

Доклад: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

[2018/2111(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

63 À - Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество

Доклад: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

[2018/2112(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

22 À - Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за
упражняване на политически контрол върху Комисията

Доклад: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

[2018/2113(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

64 À - Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка
на ЕС

Доклад: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

[2017/2089(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

33 À - Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския
омбудсман)

Доклад: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

[2018/2080(INL)]

Комисия по конституционни въпроси

24 À - Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и
роботиката

Доклад: Ashley Fox (A8-0019/2019)

[2018/2088(INI)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

20 À - Устойчива употреба на пестициди

Доклад: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

[2017/2284(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

25 À - Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване

Доклад: Ivo Belet (A8-0046/2019)

[2018/2108(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
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97 • Положението в Сирия

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

[2019/2535(RSP)]

102 • Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина

Доклад: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина

[2018/2148(INI)]

Комисия по външни работи

96 • Дебат с председателя на Министерския съвет на Италианската република
Джузепе Конте относно бъдещето на Европа

[2019/2533(RSP)]

14 ««« • Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур

Препоръка: David Martin (A8-0053/2019)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на
Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република
Сингапур

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]

Комисия по международна търговия

13 À • Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция)

Доклад: David Martin (A8-0048/2019)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно
проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна
търговия между Европейския съюз и Република Сингапур

[2018/0093M(NLE)]

Комисия по международна търговия

12 ««« • Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур

Препоръка: David Martin (A8-0054/2019)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на
Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между
Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република
Сингапур, от друга страна

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]

Комисия по международна търговия



 
Край на общите разисквания
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15 À • Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур
(резолюция)

Доклад: David Martin (A8-0049/2019)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно
проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на
Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и
неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, друга страна

[2018/0095M(NLE)]

Комисия по международна търговия

57 ««« • Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур

Препоръка: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на
Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество
между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и
Република Сингапур, от друга страна

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]

Комисия по външни работи

93 • Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур
(резолюция)

Доклад: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно
проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на
Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и
неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга
страна

[2018/0403M(NLE)]

Комисия по външни работи

94 À • Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС

Въпрос с искане за устен отговор

João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Комисия
Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС

[2018/2684(RSP)]

80 À • Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите
заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените

Въпрос с искане за устен отговор

Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Комисия
Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с
тях съпътстващи заболявания при жените

[2018/2782(RSP)]



Общо разискване - Правата на ЛГБТИ лица

 
Край на общите разисквания
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126 À • Правата на интерсексуалните лица

Устни въпроси

Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Съвет
Правата на интерсексуалните лица

Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Комисия
Правата на интерсексуалните лица

[2018/2878(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

131 À • Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2023 г.)

Въпрос с искане за устен отговор

Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen,
Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
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 Европейската народна партия (Християндемократи)
Група на Зелените/Европейски свободен алианс
Комисия
Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2023 г.)

[2019/2573(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

86 À • Използването на канабис за медицински цели

Въпрос с искане за устен отговор

Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin
Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия
Използването на канабис за медицински цели

[2018/2775(RSP)]

127 • Генно инженерство на човешки геном

Устни въпроси

Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Съвет
Генно инженерство на човешки геном

Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Комисия
Генно инженерство на човешки геном

[2019/2568(RSP)]
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09:00 - 11:50 Разисквания

12:00 - 14:00 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)

129 • Документ за размисъл „Устойчива Европа до 2030 г.“

Изявление на Комисията

[2019/2570(RSP)]

89 À«««I • Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско
дело и рибарство, както и финансови правила за тях

Доклад: Андрей Новаков, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за
морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и
миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите
и визите

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Комисия по регионално развитие

118 À - График на месечните сесии на Парламента за 2020 г.

[2019/2561(RSO)]

73 «««I - Европейска агенция за контрол на рибарството 

Доклад: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
Европейска агенция за контрол на рибарството (кодифициран текст)

[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]

Комисия по правни въпроси

90 «««I - Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки

Доклад: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за
компютъризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст)

[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси
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65 «««I - Приложимо право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания

Доклад: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания

[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]

Комисия по правни въпроси

42 «««I - Програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода
2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“)

Доклад: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода
2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“)

[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

14 ««« - Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур

Препоръка: David Martin (A8-0053/2019)

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]

Комисия по международна търговия

13 À - Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция)

Доклад: David Martin (A8-0048/2019)

[2018/0093M(NLE)]

Комисия по международна търговия

12 ««« - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур

Препоръка: David Martin (A8-0054/2019)

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]

Комисия по международна търговия

15 À - Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)

Доклад: David Martin (A8-0049/2019)

[2018/0095M(NLE)]

Комисия по международна търговия

57 ««« - Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур

Препоръка: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]

Комисия по външни работи

93 - Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция)

Доклад: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

[2018/0403M(NLE)]

Комисия по външни работи



 

15:00 - 17:00     
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69 ««« - Договор за създаване на транспортна общност

Препоръка: Karima Delli (A8-0022/2019)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския
съюз, на Договора за създаване на транспортна общност

[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]

Комисия по транспорт и туризъм

102 - Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина

Доклад: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

[2018/2148(INI)]

Комисия по външни работи

89 À«««I - Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и
финансови правила за тях

Доклад: Андрей Новаков, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Комисия по регионално развитие

107 À«««I - Програма „Правосъдие“

Доклад: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

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

[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]

Комисия по правни въпроси

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

50 À - Състояние на дебата относно бъдещето на Европа

Доклад: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

[2018/2094(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

112 • Справедливо данъчно облагане за справедливо общество

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

[2019/2560(RSP)]

104 «««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

(Разискване: 01/10/2018, гласуване: 03/10/2018)



17:00 - 18:00     ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)
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75 «««I - Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по
граждански или търговски дела

Доклад: Емил Радев (A8-0477/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища
на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела

[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]

Комисия по правни въпроси

76 «««I - Връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или
търговски дела

Доклад: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите
членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на
документи“)

[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]

Комисия по правни въпроси

115 «««I - Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във
връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

Доклад: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите
правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с
оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

116 «««I - Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

Доклад: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите
правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

117 «««I - Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и
Северна Ирландия от Съюза

Доклад: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои
аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство
Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм
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124 ««« - ГАТС: необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към
Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република
Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Австрия,
Република Полша, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и
Кралство Швеция

Препоръка: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на съответните
споразумения съгласно член XXI от Общото споразумение по търговията с услуги с Аржентина,
Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Отделната митническа територия на Тайван, Пенгу, Кинмен и
Матцу („Китайски Тайпе“), Колумбия, Куба, Еквадор, Хонг Конг (Китай), Индия, Япония, Корея,
Нова Зеландия, Филипините, Швейцария и Съединените американски щати относно необходимите
компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чехия, Естония,
Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Австрия, Полша, Словения, Словакия, Финландия и Швеция

[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]

Комисия по международна търговия

91 À«««I - Оптимизиране на мерките за постигане на напредък по осъществяването на
трансевропейската транспортна мрежа

Доклад: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската
транспортна мрежа

[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

70 À«««I - Застраховка при използването на моторни превозни средства

Доклад: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно
застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за
контрол върху задължението за сключване на такава застраховка

[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

94 À - Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС

Предложения за резолюции

B8-0096/2019, B8-0099/2019

[2018/2684(RSP)]

80 À - Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и
свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените

Предложения за резолюции

B8-0097/2019

[2018/2782(RSP)]

86 À - Използването на канабис за медицински цели

Предложения за резолюции

B8-0071/2019

[2018/2775(RSP)]

71 À - Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.

Доклад: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

Доклад относно резултата от разискванията в комисията по петиции през 2018 г.

[2018/2280(INI)]

Комисия по петиции



18:00 - 24:00     Разисквания (в края на гласуванията)
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132 À • Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на
действие и последиците за ЕС

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

[2019/2574(RSP)]

34 À«««I • Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз

Доклад: Franck Proust (A8-0198/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в
Европейския съюз

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]

Комисия по международна търговия

35 À«««I • Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и
улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни
такси в Съюза

Доклад: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на
Съвета за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и
за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни
такси в Съюза (преработен текст)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

59 À«««I • Взаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава
членка

Доклад: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно взаимното признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава
членка

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

72 À«««I • Такси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането

Доклад: Ева Майдел (A8-0360/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за
презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

106 À«««I • Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози

Доклад: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до
международния пазар на автобусни превози

[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм
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114 À • NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните
водни пътища

Изявление на Комисията

[2018/2882(RSP)]

133 À • Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие
на Китай в ЕС и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното
намаляване

Изявления на Съвета и на Комисията

[2019/2575(RSP)]

Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия



Четвъртък, 14 февруари 2019 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)

18 18Четвъртък, 14 февруари 2019 г.

634.303/OJ 634.303/OJ

09:00 - 11:50 Разисквания

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

15:00 - 16:00 Разисквания

18 À • Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС

Доклад: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Доклад за прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на
животните по време на транспортиране във и извън ЕС

[2018/2110(INI)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

27 À • Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на
митническия съюз на ЕС и на неговото управление

Доклад: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Доклад относно повишаването на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез
развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление

[2018/2109(INI)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

119 À • Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев

RC B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019,
B8-0114/2019, B8-0117/2019

[2019/2562(RSP)]

120 À • Зимбабве

RC B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019,
B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019

[2019/2563(RSP)]

121 À • Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия

RC B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019,
B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019

[2019/2564(RSP)]



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

108 «««I - Механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен
контекст

Доклад: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст

[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]

Комисия по регионално развитие

103 « - Проект на споразумение за сътрудничество между Евроюст и Грузия

Доклад: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

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

[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

104 «««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

(Разискване: 01/10/2018, гласуване: 03/10/2018)

34 À«««I - Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз

Доклад: Franck Proust (A8-0198/2018)

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]

Комисия по международна търговия

35 À«««I - Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на
трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза

Доклад: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

59 À«««I - Взаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка

Доклад: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

72 À«««I - Такси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането

Доклад: Ева Майдел (A8-0360/2018)

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

106 À«««I - Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози

Доклад: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм
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105 À«««I - Адаптиране на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно
енергийната ефективност във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския
съюз

Доклад: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на
Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност
[изменена с Директива 2018/XXX/ЕС] и Регламент (ЕС) 2018/XXX на Европейския парламент и на
Съвета [относно управлението на Енергийния съюз] във връзка с оттеглянето на Обединеното
кралство от Европейския съюз

[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

128 À - Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила

Предложения за резолюции

B8-0103/2019, RC B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019

[2019/2569(RSP)]

126 À - Правата на интерсексуалните лица

Предложения за резолюции

B8-0101/2019

[2018/2878(RSP)]

131 À - Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2023 г.)

Предложения за резолюции

B8-0127/2019

[2019/2573(RSP)]

132 À - Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците
за ЕС

Предложения за резолюции

RC B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019,
B8-0133/2019

[2019/2574(RSP)]

114 À - NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища

Предложения за резолюции

B8-0079/2019

[2018/2882(RSP)]

18 À - Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС

Доклад: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

[2018/2110(INI)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

27 À - Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия
съюз на ЕС и на неговото управление

Доклад: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

[2018/2109(INI)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите



 

15:00 - 16:00     
 

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

от Правилника за дейността)
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61 À - Прилагане на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на
парламентарния контрол върху децентрализираните агенции

Доклад: György Schöpflin (A8-0055/2019)

Доклад относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на
парламентарния контрол върху децентрализираните агенции

[2018/2114(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

130 • G-000008/2018

(G-000008/2018 - B8-0013/2019)

83 À • Европа, която закриля: чист въздух за всички

Въпрос с искане за устен отговор

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp,
Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия
Европа, която закриля: чист въздух за всички

[2018/2792(RSP)]

Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия



 

 
Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 

Срокове

22 22

634.303/OJ 634.303/OJ



Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

 
 

Понеделник, 11 февруари 2019 г.

 

17:00 - 24:00

 

 

Вторник, 12 февруари 2019 г.

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 17:00

 

17:00 - 19:00

 

23 23Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)
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Комисия (включително отговорите) :60'

Докладчици (8 x 6') :48'

Докладчици по становище (12 x 1') :12'

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

:8'

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

Членове на ЕП :90'

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

Комисия (включително отговорите) :20'

Докладчици (4 x 6') :24'

Докладчици по становище (7 x 1') :7'

„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“) (4 x 5') :20'

Членове на ЕП :74' 30

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

Съвет (включително отговорите) :5'

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

:15'

Докладчик :6'

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

Членове на ЕП :60'

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

Джузепе Конте, министър-председател на Италия :30'

Комисия :10'

Членове на ЕП :60'

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



19:00 - 24:00

 

 

Сряда, 13 февруари 2019 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 17:00

 

18:00 - 24:00

 

24 24Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

634.303/OJ 634.303/OJ

Съвет (включително отговорите) :10'

Комисия (включително отговорите) :30'

Докладчици (2 x 6') :12'

Автори (комисии) (4 x 5') :20'

Автор (политическа група) (6 x 2') :12'

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

Членове на ЕП :104' 30

PPE : 27', S&D : 23' 30, ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 6' 30, ENF : 6' 30,
NI : 4' 30

Комисия (включително отговорите) :15'

Докладчици (2 x 6') :12'

Докладчици по становище (9 x 1') :9'

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

Членове на ЕП :74' 30

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

Оратор в разискване по актуални въпроси :4'

Съвет (включително отговорите) :5'

Комисия (включително отговорите) :10'

Докладчици :6'

Докладчик по становище (2 x 1') :2'

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

Членове на ЕП :60'

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

Съвет (включително отговорите) :10'

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

:10'

Комисия (включително отговорите) :45'

Докладчици (5 x 6') :30'

Докладчици по становище :1'

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

Членове на ЕП :135'

PPE : 36', S&D : 31', ECR : 13' 30, ALDE : 12' 30, GUE/NGL : 10', Verts/ALE : 10', EFDD : 8' 30, ENF : 8',
NI : 5' 30



Четвъртък, 14 февруари 2019 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

25 25Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

634.303/OJ 634.303/OJ

Комисия (включително отговорите) :25'

Докладчици (2 x 6') :12'

Докладчици по становище (4 x 1') :4'

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

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

:1'

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

:6'

Членове на ЕП :45' 30

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

Комисия (включително отговорите) :10'

Автор (запитвания) :2'

Автори (комисии) :5'

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

Членове на ЕП :30'

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



Срокове

 
 

Понеделник, 11 февруари 2019 г.
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41 À • Програма на ЕС за борба с измамите  - Доклад: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

58 À • Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете
риболов, които експлоатират тези запаси  - Доклад: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

62 À • Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС  - Доклад: Maite
Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- Изменения Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

63 À • Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество  - Доклад: Alain
Lamassoure (A8-0038/2019)

- Изменения Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

22 À • Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване
на политически контрол върху Комисията  - Доклад: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Изменения Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

64 À • Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на
ЕС  - Доклад: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- Изменения Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

33 À • Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския
омбудсман)   - Доклад: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Изменения Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

128 À • Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила - Изявление на Комисията

- Предложения за резолюции Понеделник, 11 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Вторник, 12 февруари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 12 февруари, 14:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 13 февруари, 16:00 ч.

125 À • Едри хищници - Изявление на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 6 март, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 11 март, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 11 март, 20:00 ч.

50 À • Състояние на дебата относно бъдещето на Европа  - Доклад: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

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

Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

24 À • Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката
- Доклад: Ashley Fox (A8-0019/2019)

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

Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.



Вторник, 12 февруари 2019 г.
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101 À • Механизъм за гражданска защита на Съюза  - Доклад: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

- Изменения Четвъртък, 7 февруари, 12:00 ч.

20 À • Устойчива употреба на пестициди  - Доклад: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Изменения Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

25 À • Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване  - Доклад: Ivo Belet
(A8-0046/2019)

- Изменения Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

74 À • Минимални изисквания за повторното използване на водата  - Доклад: Simona Bonafè
(A8-0044/2019)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

87 À • Одобряване и надзор на пазара на земеделски и горски превозни средства  - Доклад: Nicola Danti
(A8-0318/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

37 À • Програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията и европейската
статистика  - Доклад: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

11 À • Окончателна система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки  -
Доклад: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

- Изменения Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

95 À • Стратегии за интегриране на ромите - Предложения за резолюции

- Предложения за резолюции Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Петък, 8 февруари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Петък, 8 февруари, 14:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Понеделник, 11 февруари, 19:00 ч.

13 À • Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция)  - Доклад: David Martin
(A8-0048/2019)

- Изменения Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

15 À • Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция)  - Доклад: David
Martin (A8-0049/2019)

- Изменения Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

94 À • Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в ЕС - Въпрос с искане за устен
отговор (O-000135/2018 - B8-0005/2019)

- Предложения за резолюции Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 11 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 11 февруари, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 12 февруари, 16:00 ч.



 

Сряда, 13 февруари 2019 г.
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80 À • Политически предизвикателства и стратегии за борба срещу раковите заболявания и свързаните с
тях съпътстващи заболявания при жените - Въпрос с искане за устен отговор (O-000134/2018 -
B8-0006/2019)

- Предложения за резолюции Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 11 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 11 февруари, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 12 февруари, 16:00 ч.

126 À • Правата на интерсексуалните лица - Устни въпроси (O-000132/2018 - B8-0007/2019)  (O-000133/2018
- B8-0008/2019)

- Предложения за резолюции Понеделник, 11 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Вторник, 12 февруари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 12 февруари, 14:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 13 февруари, 16:00 ч.

131 À • Бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019-2023 г.) - Въпрос с искане за устен
отговор (O-000006/2019 - B8-0014/2019)

- Предложения за резолюции Вторник, 12 февруари, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Сряда, 13 февруари, 12:00 ч.

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

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 13 февруари, 19:00 ч.

86 À • Използването на канабис за медицински цели - Въпрос с искане за устен отговор (O-000122/2018 -
B8-0001/2019)

- Предложения за резолюции Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 11 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 11 февруари, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 12 февруари, 16:00 ч.

89 À • Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и
финансови правила за тях   - Доклад: Андрей Новаков, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

118 À • График на месечните сесии на Парламента за 2020 г.

- Изменения Понеделник, 11 февруари, 19:00 ч.

- Искания за поименно гласуване Вторник, 12 февруари, 19:00 ч.

107 À • Програма „Правосъдие“  - Доклад: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

- Изменения; отхвърляне Петък, 8 февруари, 12:00 ч.

91 À • Оптимизиране на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската
транспортна мрежа  - Доклад: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

70 À • Застраховка при използването на моторни превозни средства   - Доклад: Dita Charanzová
(A8-0035/2019)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.
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71 À • Разисквания в комисията по петиции през 2018 г.  - Доклад: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- Изменения Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

132 À • Бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и последиците за
ЕС - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Вторник, 12 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Сряда, 13 февруари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 13 февруари, 14:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 13 февруари, 19:00 ч.

34 À • Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз  - Доклад: Franck
Proust (A8-0198/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

35 À • Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на
трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза   - Доклад:
Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

59 À • Взаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка  - Доклад: Ivan
Štefanec (A8-0274/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

72 À • Такси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането  - Доклад: Ева Майдел
(A8-0360/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

106 À • Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози  - Доклад: Roberts Zīle
(A8-0032/2019)

- Изменения; отхвърляне Вторник, 12 февруари, 13:00 ч.

114 À • NAIADES II – Програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища -
Изявление на Комисията

- Предложения за резолюции Понеделник, 11 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Вторник, 12 февруари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 12 февруари, 14:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 13 февруари, 16:00 ч.

133 À • Заплахи за сигурността във връзка с нарастващото технологично присъствие на Китай в ЕС и
възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване - Изявления на Съвета и на
Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 6 март, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 11 март, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 11 март, 20:00 ч.



Четвъртък, 14 февруари 2019 г.
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18 À • Защита на животните по време на транспортиране във и извън ЕС  - Доклад: Jørn Dohrmann
(A8-0057/2019)

- Изменения Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

27 À • Повишаване на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз
на ЕС и на неговото управление  - Доклад: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- Изменения Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

119 À • Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев

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

Понеделник, 11 февруари, 20:00 ч.

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

Сряда, 13 февруари, 13:00 ч.

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

Сряда, 13 февруари, 14:00 ч.

120 À • Зимбабве

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

Понеделник, 11 февруари, 20:00 ч.

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

Сряда, 13 февруари, 13:00 ч.

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

Сряда, 13 февруари, 14:00 ч.

121 À • Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия

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

Понеделник, 11 февруари, 20:00 ч.

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

Сряда, 13 февруари, 13:00 ч.

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

Сряда, 13 февруари, 14:00 ч.

105 À • Адаптиране на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно
енергийната ефективност във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския
съюз  - Доклад: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

- Изменения; отхвърляне Понеделник, 11 февруари, 19:00 ч.

61 À • Прилагане на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на
парламентарния контрол върху децентрализираните агенции  - Доклад: György Schöpflin
(A8-0055/2019)

- Изменения Сряда, 6 февруари, 13:00 ч.

83 À • Европа, която закриля: чист въздух за всички - Въпрос с искане за устен отговор (O-000138/2018 -
B8-0009/2019)

- Предложения за резолюции Сряда, 6 март, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 11 март, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 11 март, 20:00 ч.
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- Текстове, поставени на гласуване във вторник Петък, 8 февруари, 12:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в сряда Понеделник, 11 февруари, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 12 февруари, 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, 13 февруари, 19:00 ч.


	Понеделник, 11 февруари 2019 г.
	17:00 - 24:00     
	Общо разискване - Кот д’Ивоар 
	Общо разискване - Прилагане на разпоредбите на Договора
	Кратко представяне на следните доклади:


	Вторник, 12 февруари 2019 г.
	09:00 - 12:20     
	12:30 - 14:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
	15:00 - 17:00     
	17:00 - 19:00     
	19:00 - 24:00     
	Общо разискване - Споразумение за партньорство между ЕС и Сингапур
	Общо разискване - Правата на ЛГБТИ лица


	Сряда, 13 февруари 2019 г.
	09:00 - 11:50     
	12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
	15:00 - 17:00     
	17:00 - 18:00     ГЛАСУВАНИЯ (устните обяснения на вот ще се приемат в четвъртък)
	18:00 - 24:00     Разисквания (в края на гласуванията)

	Четвъртък, 14 февруари 2019 г.
	09:00 - 11:50     
	Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

	12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
	15:00 - 16:00     
	Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността)


	Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)
	Понеделник, 11 февруари 2019 г.
	17:00 - 24:00

	Вторник, 12 февруари 2019 г.
	09:00 - 12:20
	15:00 - 17:00
	17:00 - 19:00
	19:00 - 24:00

	Сряда, 13 февруари 2019 г.
	09:00 - 11:50
	15:00 - 17:00
	18:00 - 24:00

	Четвъртък, 14 февруари 2019 г.
	09:00 - 11:50
	15:00 - 16:00
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