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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 - 11:50     
 
Общо разискване - Полезни изкопаеми от засегнати от конфликти зони 

 
Край на общите разисквания

 

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

принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
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09:00 - 11:50 Разисквания

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

15:00 - 16:00 Разисквания

60 • Прилагане на регламента относно полезните изкопаеми от засегнати от
конфликти зони

Въпрос с искане за устен отговор

Bernd Lange (O-000017/2018 - B8-0009/2018)
Комисия по международна търговия
Комисия
Изпълнението на Регламента за полезните изкопаеми от засегнати от конфликти зони

[2018/2557(RSP)]

54 • Съпътстващи мерки относно полезните изкопаеми от засегнати от
конфликти зони

Въпрос с искане за устен отговор

Linda McAvan (O-000016/2018 - B8-0008/2018)
Комисия по развитие
Комисия
Полезни изкопаеми от засегнати от конфликти зони: съпътстващи мерки

[2018/2542(RSP)]

71 • План за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива

Изявление на Комисията

[2017/3034(RSP)]

92 À • Положението на Малдивските острови

RC B8-0168/2018, B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018,
B8-0174/2018, B8-0175/2018, B8-0176/2018

[2018/2630(RSP)]

93 À • Задържането на защитници на правата на човека в Судан, и по-специално
случаят на Салих Махмуд Осман, лауреат на наградата „Сахаров“

RC B8-0159/2018, B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018,
B8-0163/2018, B8-0164/2018

[2018/2631(RSP)]



 

12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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94 À • Евтаназията в Уганда

RC B8-0165/2018, B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018,
B8-0173/2018

[2018/2632(RSP)]

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

13 ««« - Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови:
денонсиране

Препоръка: João Ferreira (A8-0058/2018)

[14423/2017 - C8-0447/2017 - 2017/0241(NLE)]

Комисия по рибно стопанство

59 - Споразумение за партньорство в сектора на рибарството между ЕС и Коморските острови:
денонсиране (резолюция)

Доклад: João Ferreira (A8-0055/2018)

[2017/2266(INI)]

Комисия по рибно стопанство

31 À«««I - „Европас“: рамка за уменията и квалификациите

Доклад: Thomas Mann, Светослав Христов Малинов (A8-0244/2017)

[COM(2016)0625 - C8-0404/2016 - 2016/0304(COD)]

Комисия по заетост и социални въпроси

Комисия по култура и образование

61 À«««I - Програма „Творческа Европа“ (2014 - 2020 г.)

Доклад: Silvia Costa (A8-0369/2017)

[COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)]

Комисия по култура и образование

78 À«««I - Местонахождение на седалището на Европейската агенция по лекарствата

Доклад: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

[COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

18 À« - Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък

Доклад: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

[COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

16 À« - Обща основа за облагане с корпоративен данък

Доклад: Paul Tang (A8-0050/2018)

[COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси



 

15:00 - 16:00     
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49 À - Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III

Доклад: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

[2017/2286(BUD)]

Комисия по бюджети

87 À - Положението в Сирия

Предложения за резолюции

RC B8-0139/2018, B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018,
B8-0146/2018, B8-0150/2018

[2018/2626(RSP)]

68 À - Атаки на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските стопанства в рамките на
ОСП (в контекста на случая с испанските маслини)

Предложения за резолюции

RC B8-0137/2018, B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018,
B8-0149/2018, B8-0151/2018

[2018/2566(RSP)]

95 À - Корпоративна социална отговорност

Предложения за резолюции

B8-0140/2018, B8-0152/2018, B8-0153/2018, B8-0154/2018, B8-0155/2018, B8-0156/2018,
B8-0157/2018, B8-0158/2018

[2018/2633(RSP)]

67 • Резерв за изпълнение на ЕСИ фондовете

Въпрос с искане за устен отговор

Iskra Mihaylova (O-000005/2018 - B8-0006/2018)
Комисия по регионално развитие
Комисия
Резерв за изпълнение на ЕСИ фондовете

[2018/2546(RSP)]
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