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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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17:00 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

14 À«««I • Европейски корпус за солидарност

Доклад: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за
изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013,
(ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Комисия по култура и образование

51 À«««I • Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел

Доклад: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на
Програмата за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Комисия по регионално развитие

(Гласуване: 04/07/2018)

35 • Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия

Доклад: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Доклад относно въздействието на политиката на сближаване на ЕС върху Северна
Ирландия

[2017/2225(INI)]

Комисия по регионално развитие

29 • Специфични мерки за Гърция

Доклад: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Доклад относно прилагането на специфичните мерки за Гърция съгласно Регламент
2015/1839

[2018/2038(INI)]

Комисия по регионално развитие

99 À • Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС

Изявление на Комисията

[2018/2847(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък
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56 • Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи
се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост

Доклад: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Доклад относно начините за реинтеграция на работниците и служителите,
възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост

[2017/2277(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси

47 À • Мерки за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите
форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и
политическия живот в ЕС

Доклад: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Доклад относно мерките за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и
другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и
политическия живот в ЕС

[2018/2055(INI)]

Комисия по правата на жените и равенството между половете

33 • Отношения между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и
надзора на финансовите услуги

Доклад: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Доклад относно отношенията между ЕС и трети държави във връзка с
регулирането и надзора на финансовите услуги

[2017/2253(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

37 À • Езиковото равенство в ерата на цифровите технологии

Доклад: Jill Evans (A8-0228/2018)

Доклад относно езиковото равенство в ерата на цифровите технологии

[2018/2028(INI)]

Комисия по култура и образование

23 À • Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в развиващите
се страни: случаят с горите

Доклад: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Доклад относно прозрачното и отговорно управление на природните ресурси в
развиващите се страни: случаят с горите

[2018/2003(INI)]

Комисия по развитие

46 • Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС

Доклад: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Доклад относно насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони
на ЕС

[2018/2054(INI)]

Комисия по регионално развитие

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