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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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15:00 - 17:30 Разисквания

17:30 - 24:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

41 • Разискване с участието на министър - председателя на Дания, Ларс Льоке
Расмусен, относно бъдещето на Европа

[2018/2734(RSP)]

46 • Стратегия за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС
в съответствие с Парижкото споразумение

Изявление на Комисията

[2018/2941(RSP)]

24 À • Пакет за единния пазар

Изявление на Комисията

[2018/2903(RSP)]

Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия

43 À • СТО: бъдещи перспективи

Доклад: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

Доклад относно СТО: бъдещи перспективи

[2018/2084(INI)]

Комисия по международна търговия

8 À • Доклад от 2018 г. относно Сърбия

Доклад: David McAllister (A8-0331/2018)

Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Сърбия

[2018/2146(INI)]

Комисия по външни работи

5 À • Доклад от 2018 г. относно Косово

Доклад: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Доклад относно доклада на Комисията относно Косово за 2018 г.

[2018/2149(INI)]

Комисия по външни работи
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4 À • Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония

Доклад: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно бивша югославска
република Македония

[2018/2145(INI)]

Комисия по външни работи

6 À • Доклад от 2018 г. относно Албания

Доклад: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Албания

[2018/2147(INI)]

Комисия по външни работи

7 À • Доклад от 2018 г. относно Черна гора

Доклад: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Черна гора

[2018/2144(INI)]

Комисия по външни работи

13 À • Защита на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС

Доклад: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и
заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно защитата на
академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС

[2018/2117(INI)]

Комисия по външни работи

Член 113 от Правилника за дейността

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