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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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09:00 - 12:20     КЛЮЧОВИ РАЗИСКВАНИЯ

 

12:30 - 14:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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09:00 - 12:20 КЛЮЧОВИ РАЗИСКВАНИЯ

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

15:00 - 23:00 Разисквания

70 À • Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното
кралство

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2573(RSP)]

Гласуването ще се състои в сряда

27 • Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 22 и 23 март 2018 г.

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2502(RSP)]

48 ««« - Изпълнение на Протокола относно финансовите последици при изтичане на Договора за ЕОВС
и Изследователския фонд за въглища и стомана

Препоръка: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за изменение на Решение 2003/76/ЕО за
определяне на мерките, необходими за прилагането на Протокола, приложен към Договора за
създаване на Европейската общност, относно финансовите последици при изтичане на Договора за
Европейската общност за въглища и стомана и Изследователския фонд за въглища и стомана

[2017/0213(APP)]

Комисия по бюджети

47 ««« - Споразумение между ЕС и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ
в митническата област

Препоръка: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския
съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и
административна взаимопомощ в митническата област

[2016/0006(NLE)]

Комисия по международна търговия

17 - Европейска стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи

Доклад: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

[2017/2067(INI)]

Комисия по транспорт и туризъм

42 À«««I - Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки

Доклад: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

[2016/0149(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм



 

15:00 - 23:00     
 
Общо разискване - МФР и собствени ресурси след 2020 г.
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43 À«««I - Начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни
средства и свидетелства за управление на превозни средства

Доклад: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

[2017/0015(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

77 «««I - Създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел
подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната
промишленост на ЕС

Доклад: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на
конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС

[COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Решение на комисията за започване на преговори - Член 69в

50 À - Равенството между половете в търговските споразумения на ЕС

Доклад: Eleonora Forenza, Malin Björk (A8-0023/2018)

[2017/2015(INI)]

Комисия по международна търговия

Комисия по правата на жените и равенството между половете

46 À - Изоставащи региони в ЕС

Доклад: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

[2017/2208(INI)]

Комисия по регионално развитие

10 À - Ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на Парижкото споразумение относно
изменението на климата

Доклад: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

[2017/2006(INI)]

Комисия по регионално развитие

56 À • Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР
след 2020 г.

Доклад: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Доклад относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента
относно МФР след 2020 г.

[2017/2052(INI)]

Комисия по бюджети



 
Край на общите разисквания

 
Общо разискване - Европейски семестър
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55 À • Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз

Доклад: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Доклад относно реформата на системата на собствените ресурси на
Европейския съюз

[2017/2053(INI)]

Комисия по бюджети

49 À • Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III

Доклад: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2019 г., Раздел III –
Комисия

[2017/2286(BUD)]

Комисия по бюджети

Гласуването ще се състои в четвъртък

87 À • Положението в Сирия

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

[2018/2626(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

84 • Перспективи на ЕС за първото заседание на Съвместния съвет ЕС–Куба

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

[2018/2528(RSP)]

64 • Нова програма за отношенията ЕС–Централна Азия в рамките на 13-ата
ежегодна среща на министерско равнище

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

[2018/2526(RSP)]

21 À • Европейски семестър за координация на икономическите политики:
Годишен обзор на растежа за 2018 г.

Доклад: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите
политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г.

[2017/2226(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси



 
Край на общите разисквания
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15 À • Европейски семестър за координация на икономическите политики:
аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор
на растежа за 2018 г.

Доклад: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите
политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния
обзор на растежа за 2018 г.

[2017/2260(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси
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