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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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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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08:30 - 11:45 Разисквания

11:45 - 12:15 Обръщение на Зоран Заев, министър-председател на бивша югославска република Македония

12:15 - 14:15 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

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

36 À • Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита

Доклад: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за
растителна защита

[2017/2128(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

22 À • Разлики в  качеството на някои продукти на единния пазар

Доклад: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Доклад относно разликите в качеството на някои продукти на единния пазар

[2018/2008(INI)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

94 À • Уганда, задържане на депутати от опозицията

RC B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018,
B8-0372/2018, B8-0378/2018

[2018/2840(RSP)]

95 À • Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Куав Сое О

RC B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018,
B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018

[2018/2841(RSP)]

96 À • Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха

RC B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018,
B8-0375/2018, B8-0377/2018

[2018/2842(RSP)]



11:45 - 12:15

 

12:15 - 14:15     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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93 • Обръщение на Зоран Заев, министър-председател на бивша югославска
република Македония

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)

89 « - Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Албания

Доклад: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от
Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Албания

[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

16 À«««I - Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите,
органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни

Доклад: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

55 À«««I - Единен цифров портал

Доклад: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

101 «««I - Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават
външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това
изискване (Косово*)

Доклад: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават
виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са
освободени от това изискване (Косово*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Решение на комисията за започване на преговори - Член 69в

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

Предложения за резолюции

RC B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018,
B8-0394/2018

[2018/2847(RSP)]

100 À - Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища

Предложения за резолюции

B8-0383/2018, RC B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018,
B8-0389/2018

[2018/2849(RSP)]



 

15:00 - 16:00
 

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

от Правилника за дейността)
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32 À - Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика

Доклад: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[2018/2035(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

70 À - Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в
областта на химикалите, продуктите и отпадъците

Предложения за резолюции

B8-0363/2018

[2018/2589(RSP)]

24 À - Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)

Доклад: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

[2017/2254(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

49 À - Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС

Доклад: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Комисия по транспорт и туризъм

36 À - Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита

Доклад: Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

22 À - Разлики в  качеството на някои продукти на единния пазар

Доклад: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

97 • G-000006/2018

(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
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