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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 - 11:20     

 

11:30 - 12:00     Тържествено заседание

 

12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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09:00 - 11:20 Разисквания

11:30 - 12:00 Тържествено заседание

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

15:00 - 23:00 Разисквания

23 • Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 18 и 19 октомври 2018 г.

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2771(RSP)]

64 • Обръщение на Мило Джуканович, президент на Черна гора

76 - Искане за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос

Доклад: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос

[2018/2069(IMM)]

Комисия по правни въпроси

59 «««I - Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните
граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване

Доклад: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне
на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници
на държавите членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (кодифициран
текст)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Комисия по правни въпроси

31 ««« - Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Мароко: ред и условия за
участието на Мароко в Партньорството за научни изследвания и иновации в
Средиземноморския регион (PRIMA)

Препоръка: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на
Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Кралство
Мароко, в което се определят редът и условията за участието на Кралство Мароко в Партньорството
за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
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75 ««« - Споразумение за въздушен транспорт между ЕС и Канада

Препоръка: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на
Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от
една страна, и Канада, от друга страна

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Комисия по транспорт и туризъм

73 « - Включване на община Кампионе д’Италия и на италианските води на езерото Лугано в
митническата територия на Съюза

Доклад: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Доклад относно предложението за Директива на Съвета за изменение на директиви 2006/112/ЕО и
2008/118/ЕО, що се отнася до включването на община Кампионе д’Италия и на италианските води на
езерото Лугано в митническата територия на Съюза и в териториалния обхват на Директива
2008/118/ЕО

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

56 - Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията:
заявление EGF/2018/001 NL/Предоставяне на финансови услуги

Доклад: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране
на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от
Нидерландия — EGF/2018/001 NL/Предоставяне на финансови услуги

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Комисия по бюджети

17 À«««I - Предоставяне на аудиовизуални медийни услуги

Доклад: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Доклад относно предложението за директива на Европейския параламент и на Съвета за изменение
на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови
и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални
медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Комисия по култура и образование

57 À - Проект на коригиращ бюджет № 5/2018: отмяна на резерва, свързан с подкрепата за Турция по
линия на Инструмента за предприсъединителна помощ и увеличаване на средствата за
Европейския инструмент за съседство и за хуманитарната помощ за други неотложни действия

Доклад: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2018 на
Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия: отмяна на резерва, свързан с
подкрепата за Турция по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II),
увеличаване на средствата за Европейския инструмент за съседство (ЕИС) и за хуманитарната
помощ за други неотложни действия и изменение на щатното разписание на Изпълнителната агенция
за иновации и мрежи (INEA) в контекста на инициативата WiFi4EU

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Комисия по бюджети



15:00 - 23:00     

3 3Вторник, 2 октомври 2018 г.

628.017/OJ 628.017/OJ

48 À • Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните
корпорации във връзка с правата на човека

Устни въпроси

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Комисия по развитие
Комисия по международна търговия
Комисия по външни работи
Съвет
Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка
с правата на човека

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Комисия по развитие
Комисия по международна търговия
Комисия по външни работи
Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните
работи и политиката на сигурност
Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка
с правата на човека

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Комисия по развитие
Комисия по международна търговия
Комисия по външни работи
Комисия
Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка
с правата на човека

[2018/2763(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

70 • Подкрепа от ЕС за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за
палестинските бежанци в Близкия изток след оттеглянето от САЩ на
предоставяното от тях финансиране за тази агенция

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

[2018/2852(RSP)]

71 À • Положението в Йемен

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

[2018/2853(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

66 À«««I • Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки
търговски превозни средства

Доклад: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от
нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за
намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства и за изменение
на Регламент (EО) № 715/2007 (преработен)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните



Общо разискване - Правилата относно ДДС

 
Край на общите разисквания
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15 « • Хармонизиране и опростяване на някои правила от системата на ДДС

Доклад: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на
Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на
някои правила от системата на данъка върху добавената стойност и
въвеждането на окончателната система за данъчно облагане на търговията
между държавите членки

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

11 À« • Ставки на ДДС

Доклад: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на
Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената
стойност

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

89 À • Зараждане на неофашистко насилие в Европа

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2869(RSP)]

Гласуването ще се проведе пред втората месечна сесия на октомври

47 • Лишаване от избирателни права в ЕС

Устни въпроси

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Комисия по петиции
Съвет
Лишаване от избирателни права в ЕС

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Комисия по петиции
Комисия
Лишаване от избирателни права в ЕС

[2018/2767(RSP)]
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