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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
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08:30 - 12:50     

 

КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ

 

13:00 - 14:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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08:30 - 12:50 Разисквания

13:00 - 14:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

15:00 - 23:00 Разисквания

52 • Преглед на нидерландското председателство

Изявления на Съвета и на Комисията

[2016/2709(RSP)]

Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група

50 • Заключения от заседанието на Европейския съвет от 28 и 29 юни 2016 г.

Изявления на Европейския съвет и на Комисията

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - Споразумение между ЕС и Перу за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

Препоръка: Мария Габриел (A8-0197/2016)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на
Споразумението между Европейския съюз и Република Перу за премахване на визите за
краткосрочно пребиваване

[2015/0199(NLE)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

29 «««I - Пределни стойности за извънпътната техника

Доклад: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[2014/0268(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

34 À - Бежанци: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда

Доклад: Brando Benifei (A8-0204/2016)

[2015/2321(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси

25 À - Социални и екологични стандарти, права на човека и корпоративна отговорност

Доклад: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Комисия по международна търговия

68 À - Далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите

Доклад: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Комисия по международна търговия



 

15:00 - 23:00     
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23 À - Борбата с трафика на хора във външните отношения на ЕС

Доклад: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Комисия по външни работи

26 À • Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 - 2020
г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията

Доклад: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Доклад относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за
периода 2014 - 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на
Комисията

[2015/2353(INI)]

Комисия по бюджети

56 À • Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие
(TAXE 2)

Доклад: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Доклад относно данъчните постановления и други мерки, сходни по естество или
въздействие

[2016/2038(INI)]

Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по
естество или въздействие (TAXE 2)

21 À«««I • Европейска гранична и брегова охрана

Доклад: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно европейска гранична и брегова охрана и за отмяна на Регламент (ЕО) №
2007/2004, Регламент (ЕО) № 863/2007 и Решение 2005/267/ЕО на Съвета

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

55 À«««II • Високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в
Съюза

Препоръка за второ четене: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед
приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за
гарантиране на високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните
системи в Съюза

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

47 À • Взаимодействие между структурните фондове и „Хоризонт 2020“

Изявление на Комисията

[2016/2695(RSP)]



Общо разискване - Морска агенция и агенция по риболова 

 
Край на общите разисквания
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20 À«««I • Европейска агенция по морска безопасност

Доклад: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на
Европейска агенция за морска безопасност

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

22 À«««I • Агенция на Общността за контрол на рибарството

Доклад: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на Регламент (EО) № 768/2005 на Съвета за създаване на
Агенция на Общността за контрол на рибарството

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Комисия по рибно стопанство

62 «««I • Секретариат на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите
(OLAF)

Доклад: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на секретариата
на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Комисия по бюджетен контрол
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