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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



Четвъртък, 19 април 2018 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)
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09:00 - 11:50 Разисквания

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

15:00 - 16:00 Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания

174 À • Изпълнение на Директивата относно европейската заповед за защита

Доклад: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Доклад относно изпълнението на Директива 2011/99/ЕС относно европейската
заповед за защита

[2016/2329(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Комисия по правата на жените и равенството между половете

158 À • Изпълнението на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи
действия

Въпрос с искане за устен отговор

Petra Kammerevert (O-000020/2018 - B8-0014/2018)
Комисия по култура и образование
Комисия
"Изпълнението на процеса от Болоня - актуално състояние и последващи действия"

[2018/2571(RSP)]

205 À • Беларус

RC B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018,
B8-0204/2018

[2018/2661(RSP)]

206 À • Филипини

RC B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018,
B8-0206/2018, B8-0208/2018

[2018/2662(RSP)]

207 À • Положението в ивицата Газа

RC B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018,
B8-0211/2018, B8-0212/2018

[2018/2663(RSP)]



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

2 2Четвъртък, 19 април 2018 г.

619.992/OJ 619.992/OJ

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)

201 « - Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за
прилагането на минималната стандартна данъчна ставка

Доклад: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО
относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за
прилагането на минималната стандартна данъчна ставка

[2017/0349(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

41 À«««I - Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма

Доклад: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

[2016/0208(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

15 À«««I - Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на
системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

Доклад: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

[2016/0014(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

(Разискване: 04/04/2017, гласуване: 04/04/2017)

14 À«««I - Биологично производство и етикетиране на биологични продукти

Доклад: Martin Häusling (A8-0311/2015)

[2014/0100(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

202 À« - Насоки за политиките за заетост на държавите членки

Доклад: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на
държавите членки

[2017/0305(NLE)]

Комисия по заетост и социални въпроси

183 À - Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година: Раздел І –
Европейски парламент

Доклад: Paul Rübig (A8-0146/2018)

Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за
финансовата 2019 година

[2018/2001(BUD)]

Комисия по бюджети
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217 «««I - Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската
бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в
областта на бизнес статистиката

Доклад: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10
правни акта в областта на бизнес статистиката

[COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Решение на комисията за започване на преговори - Член 69в

190 À - Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и
Мартина Кушнирова

Предложения за резолюции

B8-0186/2018

[2018/2628(RSP)]

(Разискване: 14/03/2018)

185 À - Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество,
които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на
Европейския съюз

Предложения за резолюции

B8-0189/2018

[2018/2619(RSP)]

211 À - Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама
гръцки войници, арестувани и задържани в Турция

Предложения за резолюции

B8-0194/2018, B8-0196/2018

[2018/2670(RSP)]

178 À - Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти

Доклад: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

[2016/2149(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

73 À - Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията

Доклад: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

[2017/2191(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

156 À - Обществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в
Европа

Предложения за резолюции

B8-0188/2018, B8-0195/2018

[2017/2951(RSP)]

174 À - Изпълнение на Директивата относно европейската заповед за защита

Доклад: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

[2016/2329(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Комисия по правата на жените и равенството между половете



 

15:00 - 16:00     Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания
 

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

от Правилника за дейността)
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158 À - Изпълнението на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи действия

Предложения за резолюции

B8-0190/2018

[2018/2571(RSP)]

216 • O-000022/2018

B8-0019/2018
[2018/2672(RSP)]
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