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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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Общо разискване - Секторът на рибарството на ЕС

 
Край на общите разисквания
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17:00 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

40 • Решение на Комисията относно третия пакет за мобилност

Изявление на Комисията

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните
дейности, свързани с тези запаси

Доклад: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за
риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) №
676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Комисия по рибно стопанство

(Разискване: 13/09/2017, гласуване: 14/09/2017)

27 • Оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на
рибарството на ЕС

Доклад: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Доклад относно оптимизирането на веригата на създаване на стойност в
сектора на рибарството на ЕС

[2017/2119(INI)]

Комисия по рибно стопанство

73 À • Прилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с
критериите за достъп до пазара на ЕС

Доклад: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Доклад относно прилагането на мерки за проверка на съответствието на
рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС

[2017/2129(INI)]

Комисия по рибно стопанство

Гласуването ще се състои в сряда



 

Кратко представяне на следните доклади:
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69 À • Бъдещето на прехраната и селското стопанство

Доклад: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Доклад относно бъдещето на прехраната и селското стопанство

[2018/2037(INI)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Гласуването ще се състои в сряда

14 • Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски
стопани след реформата от 2013 г.

Доклад: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Доклад относно прилагането в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите
земеделски стопани след реформата от 2013 г.

[2017/2088(INI)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

89 À • Механизмът за свързване на Европа след 2020 г.

Изявление на Комисията

[2018/2718(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

20 À • Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-
добро законотворчество

Доклад: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Доклад относно тълкуването и прилагането на Междуинституционалното
споразумение за по-добро законотворчество

[2016/2018(INI)]

Комисия по правни въпроси

Комисия по конституционни въпроси

Гласуването ще се състои в сряда

12 À • Устойчиви финанси

Доклад: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Доклад относно устойчивите финанси

[2018/2007(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

10 À • Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г.

Доклад: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Доклад относно информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за
2017 г.

[2018/2009(INI)]

Комисия по правни въпроси

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