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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 - 24:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

41 À«««I • Програма на ЕС за борба с измамите

Доклад: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите

[2018/0211(COD)]

Комисия по бюджетен контрол

58 À«««I • Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях
води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси

Доклад: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните
на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на
Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и
за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006,
(ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008

[2018/0074(COD)]

Комисия по рибно стопанство

(Гласуване: 25/10/2018)

26 ««« • Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот
д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)

Препоръка: João Ferreira (A8-0030/2019)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола
за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството
между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.)

[2018/0267(NLE)]

Комисия по рибно стопанство

28 • Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот
д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)(резолюция)

Доклад: João Ferreira (A8-0034/2019)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно
проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между
Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.)

[2018/0267M(NLE)]

Комисия по рибно стопанство



Край на общите разисквания
 
Общо разискване - Прилагане на разпоредбите на Договора

 
Край на общите разисквания
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62 À • Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС

Доклад: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно
гражданството на ЕС

[2018/2111(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

63 À • Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото
сътрудничество

Доклад: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно засиленото
сътрудничество

[2018/2112(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

22 À • Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на
Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията

Доклад: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно
правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху
Комисията

[2018/2113(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

64 À • Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в
институционалната рамка на ЕС

Доклад: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Доклад относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския
съюз в институционалната рамка на ЕС

[2017/2089(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

33 À • Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав
на Европейския омбудсман)

Доклад: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Доклад относно проект на регламент на Европейския парламент за установяване на
правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав
на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом

[2018/2080(INL)]

Комисия по конституционни въпроси



 

Кратко представяне на следните доклади:
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128 À • Правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила

Изявление на Комисията

[2019/2569(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

125 À • Едри хищници

Изявление на Комисията

[2018/3006(RSP)]

Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия

50 À • Състояние на дебата относно бъдещето на Европа

Доклад: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Доклад относно състоянието на дебата относно бъдещето на Европа

[2018/2094(INI)]

Комисия по конституционни въпроси

Гласуването ще се състои в сряда

24 À • Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения
интелект и роботиката

Доклад: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Доклад относно всеобхватна европейска промишлена политика в областта на
изкуствения интелект и роботиката

[2018/2088(INI)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

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