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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



Сряда, 3 октомври 2018 г.

 

 

09:00 - 10:00     

 

10:00 - 12:30     

 

12:30 - 14:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

1 1Сряда, 3 октомври 2018 г.

628.017/OJ 628.017/OJ

09:00 - 10:00 Разисквания

10:00 - 12:30 Разисквания

12:30 - 14:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

15:00 - 23:00 Разисквания

68 À • Принципите на правовата държава в Румъния

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2844(RSP)]

Гласуването ще се проведе през първата месечна сесия през ноември

19 • Разискване с участието на министър - председателя на Естония, Юри Ратас,
относно бъдещето на Европа

[2018/2731(RSP)]

15 « - Хармонизиране и опростяване на някои правила от системата на ДДС

Доклад: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

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

Комисия по икономически и парични въпроси

62 « - ДДС: срок на прилагане на механизма за обратно начисляване и на механизма за бързо
реагиране

Доклад: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

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 срока на прилагане
на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и
услуги, при които съществува риск от измами, и на механизма за бързо реагиране срещу измамите с
ДДС

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

63 « - Административно сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на
електронния регистър

Доклад: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2012
относно административното сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието
на електронния регистър

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси
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74 À«««I - Оценка на здравните технологии

Доклад: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

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

Доклад: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

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

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

11 À« - Ставки на ДДС

Доклад: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

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

Комисия по икономически и парични въпроси

84 À - Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 17 „Застрахователни договори“

Предложение за резолюция

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

37 À - Технологии на разпределен регистър и блокверигите: създаване на доверие чрез премахване на
посредничеството

Предложения за резолюции

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - Програма на ЕС за селските, планинските и отдалечените райони

Предложение за резолюция

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Минимални доходи за една справедлива Европа: право на гражданите

Разискване по актуален въпрос (член 153а от Правилника за дейността)

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие
(Евроюст)

Доклад: Axel Voss (A8-0320/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на
наказателното правосъдие (Евроюст)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
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30 À«««I • Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация

Доклад: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

28 À«««I • Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз

Доклад: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за рамка за свободното движение на нелични данни в Европейския съюз

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

78 • Рискове, свързани с изпирането на пари в банковия сектор на ЕС

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2860(RSP)]

72 • Извънредна хуманитарна ситуация в Средиземно море: подкрепа за местните и
регионалните органи

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2854(RSP)]

85 À • Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС

Изявление на Комисията

[2018/2747(RSP)]
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