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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



Съдържание

Съдържание

614.777/OJ 614.777/OJ

Понеделник, 11 декември 2017 г. 1

17:00 - 23:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Изменения към различни регламенти в областта на земеделието и развитието на селските райони   -
Доклад: Albert Deß (A8-0380/2017) 1

Устойчивото управление на външните риболовни флотове  - Препоръка за второ четене: Linnéa
Engström (A8-0374/2017) 1

Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за
авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г.
- Доклад: Julie Girling (A8-0258/2017) 1

Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на
демократична промяна  - Доклад: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017) 1

Общо разискване - Споразумение за партньорство между ЕС и Казахстан 2

Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (одобрение)  -
Препоръка: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017) 2

Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (резолюция)  -
Доклад: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017) 2

Кратко представяне на следния доклад: 2

По пътя към цифрова търговска стратегия  - Доклад: Marietje Schaake (A8-0384/2017) 2

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността) 2

Вторник, 12 декември 2017 г. 3

09:00 - 11:50 3

Доклад относно разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните
измами  - Доклад: Petr Ježek, Jeppe Kofod (A8-0357/2017) 3

Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции  - Доклад: Udo
Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017) 3

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 3

Устойчивото управление на външните риболовни флотове  - Препоръка за второ четене: Linnéa
Engström (A8-0374/2017) 3

Изменения към различни регламенти в областта на земеделието и развитието на селските райони   -
Доклад: Albert Deß (A8-0380/2017) 3

Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на обхвата за
авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г.
- Доклад: Julie Girling (A8-0258/2017) 3

Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции  - Доклад: Udo
Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017) 4

Правила за упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за определени
онлайн предавания на излъчващите организации и препредаването на телевизионни и радиопрограми
- Доклад: Tiemo Wölken (A8-0378/2017) 4

Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца  - Доклад: Gilles Lebreton
(A8-0398/2017) 4

Искане за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле  - Доклад: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017) 4

Мита върху вноса на някои продукти с произход от САЩ  - Доклад: Jiří Maštálka (A8-0331/2017) 4

Споразумение за въздушен транспорт ЕС–САЩ  - Препоръка: Theresa Griffin (A8-0376/2017) 4

Споразумение между ЕС и Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на
парникови газове  - Препоръка: Christofer Fjellner (A8-0386/2017) 5

Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (одобрение)  -
Препоръка: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017) 5

Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (резолюция)  -
Доклад: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017) 5



Съдържание

614.777/OJ 614.777/OJ

Подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране  - Доклад: Roberto
Gualtieri (A8-0393/2017) 5

Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на
демократична промяна  - Доклад: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017) 5

По пътя към цифрова търговска стратегия  - Доклад: Marietje Schaake (A8-0384/2017) 5

15:00 - 24:00 5

Положението в Афганистан - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 5

Положението на хората от общността рохингия - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност 5

Общо разискване - Европейска външна политика и политика за сигурност и отбрана (член 36 от ДЕС) 6

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана  - Доклад:
Michael Gahler (A8-0351/2017) 6

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност  -
Доклад: David McAllister (A8-0350/2017) 6

Постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) - отваряне на нова глава в европейската
политика за сигурност и отбрана  - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 6

Споразумение във връзка с ядрената програма на Иран - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност 6

Изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, в което той признава Йерусалим за столица на
Израел - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност 6

Положението на мигрантите в Либия - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 6

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на
Европейския съюз в тази област  - Доклад: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 6

Хонконг - 20 години след предаването му на Китай  - Доклад: Alyn Smith (A8-0382/2017) 7

Употреба на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в замразени
вертикални месни шишове - Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността 7

Сряда, 13 декември 2017 г. 8

09:00 - 11:50 КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ 8

Общо разискване - Подготовка на заседанието на Европейския съвет 8

Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 14 и 15 декември - Изявления на Съвета и на
Комисията 8

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство 8

12:00 - 12:30 8

Връчване на наградата „Сахаров“ 8

12:30 - 14:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 8

Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство - Предложения за резолюции 8

Употреба на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в замразени
вертикални месни шишове - Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността 8

Проектопрепоръки вследствие на разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на
данъци и данъчните измами 8

Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана  - Доклад: Michael
Gahler (A8-0351/2017) 9

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност  - Доклад:
David McAllister (A8-0350/2017) 9

Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на
Европейския съюз в тази област  - Доклад: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 9

Хонконг - 20 години след предаването му на Китай  - Доклад: Alyn Smith (A8-0382/2017) 9



Съдържание

614.777/OJ 614.777/OJ

15:00 - 23:00 9

Разширяване и укрепване на Шенгенско пространство: България, Румъния и Хърватия - Разискване
по актуален въпрос (член 153а от Правилника за дейността) 9

Изпълнението по социалния стълб - Изявления на Съвета и на Комисията 9

Програмата до 2030 г. и докладът на Евростат относно наблюдението на напредъка за постигане на
целите за устойчиво развитие в ЕС“ - Изявления на Съвета и на Комисията 9

Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз със собствени оперативни възможности -
Изявления на Съвета и на Комисията 9

Забрана на нацистки и фашистки символи и лозунги в целия ЕС  - Изявления на Съвета и на
Комисията 9

Право на разследване на Европейския парламент - Устни въпроси (O-000089/2017 - B8-0613/2017)
(O-000090/2017 - B8-0614/2017) 10

Прилагане на директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация
на деца, както и с детската порнография  - Доклад: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017) 10

Четвъртък, 14 декември 2017 г. 11

08:30 - 11:50 11

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г.  - Доклад: Notis Marias (A8-0387/2017) 11

Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии  - Доклад: Bas Eickhout (A8-0356/2017) 11

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава - максимум един час (член 135 от Правилника за дейността) 11

Свобода на словото във Виетнам, по-специално случаят на Нгуен Ван Хоа 11

Камбоджа: забраната на опозицията 11

Ел Салвадор: случаите на жени, преследвани заради спонтанен аборт 11

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

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) 12

Изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на
процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за
изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно
сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар  - Доклад: Sergio
Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) 12

Положението в Афганистан - Предложения за резолюции 12

Положението на хората от общността рохингия - Предложения за резолюции 12

Прилагане на директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация
на деца, както и с детската порнография  - Доклад: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017) 12

Разискванията в комисията по петиции през 2016 г.  - Доклад: Notis Marias (A8-0387/2017) 12

Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии  - Доклад: Bas Eickhout (A8-0356/2017) 12

Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 14

Срокове 16



Понеделник, 11 декември 2017 г.

 

 

17:00 - 23:00     

1 1Понеделник, 11 декември 2017 г.

614.777/OJ 614.777/OJ

17:00 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

69 À«««I • Изменения към различни регламенти в областта на земеделието и развитието
на селските райони

Доклад: Albert Deß (A8-0380/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за
изменение на регламенти (EС) № 1305/2013, (EС) № 1306/2013, (EС) № 1307/2013,
(EС) № 1308/2013 и (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета

[2016/0282B(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

12 À«««II • Устойчивото управление на външните риболовни флотове

Препоръка за второ четене: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед
приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
устойчивото управление на външните риболовни флотове
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета

[2015/0289(COD)]

Комисия по рибно стопанство

41 À«««I • Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните
ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за
прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г.

Доклад: Julie Girling (A8-0258/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения
на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална,
основана на пазара мярка от 2021 г.

[2017/0017(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

(Разискване: 11/09/2017, гласуване: 13/09/2017)

21 À • Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на
гражданите в Съюз на демократична промяна

Доклад: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Доклад относно доклада относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на
правата на гражданите в Съюз на демократична промяна

[2017/2069(INI)]

Комисия по петиции



Общо разискване - Споразумение за партньорство между ЕС и Казахстан

 
Край на общите разисквания

 

Кратко представяне на следния доклад:

2 2Понеделник, 11 декември 2017 г.

614.777/OJ 614.777/OJ

51 ««« • Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и
Казахстан (одобрение)

Препоръка: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на
Съюза на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между
Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република
Казахстан, от друга страна

[2016/0166(NLE)]

Комисия по външни работи

50 • Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и
Казахстан (резолюция)

Доклад: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно
проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на
Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския
съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от
друга страна

[2017/2035(INI)]

Комисия по външни работи

20 À • По пътя към цифрова търговска стратегия

Доклад: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Доклад „По пътя към цифрова търговска стратегия“

[2017/2065(INI)]

Комисия по международна търговия

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



Вторник, 12 декември 2017 г.

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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09:00 - 11:50 Разисквания

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

15:00 - 24:00 Разисквания

14 • Доклад относно разследването във връзка с изпирането на пари, избягването
на данъци и данъчните измами

Доклад: Petr Ježek, Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Доклад относно разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на
данъци и данъчните измами

[2017/2013(INI)]

Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо
администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на
пари, избягването на данъци и данъчните измами

47 À«««I • Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически
инвестиции

Доклад: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) 2015/1017 по отношение на
удължаването на срока на действие на Европейския фонд за стратегически
инвестиции, както и въвеждането на технически подобрения за този фонд и за
Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси

[2016/0276(COD)]

Комисия по бюджети

Комисия по икономически и парични въпроси

12 À«««II - Устойчивото управление на външните риболовни флотове

Препоръка за второ четене: Linnéa Engström (A8-0374/2017)

[2015/0289(COD)]

Комисия по рибно стопанство

69 À«««I - Изменения към различни регламенти в областта на земеделието и развитието на селските
райони

Доклад: Albert Deß (A8-0380/2017)

[2016/0282B(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

41 À«««I - Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на
обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на
пазара мярка от 2021 г.

Доклад: Julie Girling (A8-0258/2017)

[2017/0017(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

(Разискване: 11/09/2017, гласуване: 13/09/2017)
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47 À«««I - Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции

Доклад: Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

[2016/0276(COD)]

Комисия по бюджети

Комисия по икономически и парични въпроси

65 «««I - Правила за упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за
определени онлайн предавания на излъчващите организации и препредаването на
телевизионни и радиопрограми

Доклад: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване
на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права, приложими за
определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни и
радиопрограми

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Комисия по правни въпроси

Решение на комисията за започване на преговори - Член 69в

63 - Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца

Доклад: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

Доклад относно искането за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца

[2017/2199(IMM)]

Комисия по правни въпроси

64 - Искане за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле

Доклад: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле

[2017/2220(IMM)]

Комисия по правни въпроси

33 «««I - Мита върху вноса на някои продукти с произход от САЩ

Доклад: Jiří Maštálka (A8-0331/2017)

Доклад относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно допълнителните мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените
американски щати (кодифициран текст)

[2014/0175(COD)]

Комисия по правни въпроси

49 ««« - Споразумение за въздушен транспорт ЕС–САЩ

Препоръка: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

Препоръка относно решението на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на
Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от
една страна, и Съединените американски щати, от друга страна

[13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE)]

Комисия по транспорт и туризъм



 

15:00 - 24:00     
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67 ««« - Споразумение между ЕС и Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии
на парникови газове

Препоръка: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението между
Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с
емисии на парникови газове

[2017/0193(NLE)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

51 ««« - Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (одобрение)

Препоръка: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

[2016/0166(NLE)]

Комисия по външни работи

50 - Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (резолюция)

Доклад: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

[2017/2035(INI)]

Комисия по външни работи

68 « - Подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране

Доклад: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

Доклад относно предложението на Комисията за подновяване на мандата на председателя на
Единния съвет за преструктуриране

[2017/0901(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

21 À - Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз
на демократична промяна

Доклад: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

[2017/2069(INI)]

Комисия по петиции

20 À - По пътя към цифрова търговска стратегия

Доклад: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

[2017/2065(INI)]

Комисия по международна търговия

56 À • Положението в Афганистан

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

[2017/2932(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

57 À • Положението на хората от общността рохингия

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

[2017/2973(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък



Общо разискване - Европейска външна политика и политика за сигурност и

отбрана (член 36 от ДЕС)

 
Край на общите разисквания
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30 À • Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност
и отбрана

Доклад: Michael Gahler (A8-0351/2017)

Доклад относно годишния доклад относно изпълнението на общата политика
за сигурност и отбрана

[2017/2123(INI)]

Комисия по външни работи

15 À • Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и
политика на сигурност

Доклад: David McAllister (A8-0350/2017)

Доклад относно годишния доклад относно прилагането на общата външна
политика и политика на сигурност

[2017/2121(INI)]

Комисия по външни работи

73 • Постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) - отваряне на нова глава
в европейската политика за сигурност и отбрана

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

[2017/3004(RSP)]

58 • Споразумение във връзка с ядрената програма на Иран

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

[2017/2972(RSP)]

80 • Изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, в което той признава
Йерусалим за столица на Израел

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

[2017/3012(RSP)]

74 • Положението на мигрантите в Либия

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

[2017/3005(RSP)]

31 À • Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016
г. и политиката на Европейския съюз в тази област

Доклад: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

Доклад относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по
света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област

[2017/2122(INI)]

Комисия по външни работи
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34 À • Хонконг - 20 години след предаването му на Китай

Доклад: Alyn Smith (A8-0382/2017)

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 Хонконг - 20
години след предаването му на Китай

[2017/2204(INI)]

Комисия по външни работи

Член 113 от Правилника за дейността

66 À • Употреба на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-
452) в замразени вертикални месни шишове

Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността

[2017/2920(RPS)]



Сряда, 13 декември 2017 г.

 

 

09:00 - 11:50     КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ
 
Общо разискване - Подготовка на заседанието на Европейския съвет

 
Край на общите разисквания

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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09:00 - 11:50 КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ

12:00 - 12:30 Връчване на наградата „Сахаров“

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

15:00 - 23:00 Разисквания

11 • Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 14 и 15 декември

Изявления на Съвета и на Комисията

[2017/2858(RSP)]

54 À • Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство

[2017/2964(RSP)]

81 • Връчване на наградата „Сахаров“

Връчване на наградата „Сахаров“ за 2017 г. на демократичната опозиция във
Венесуела: Националната асамблея на Венесуела, представлявана от нейния
председател г-н Хулио Борхес, и всички политически затворници от списъка на
„Foro Penal Venezolano“ (Венесуелски наказателен форум), представлявани от
Леополдо Лопес, Антонио Ледесма, Даниел Себайос, Йон Гойкоечеа, Лорент Сале,
Алфредо Рамос и Андреа Гонзалес

54 À - Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство

Предложения за резолюции

B8-0676/2017, B8-0677/2017

[2017/2964(RSP)]

66 À - Употреба на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в
замразени вертикални месни шишове

Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността

B8-0666/2017

[2017/2920(RPS)]

10 À - Проектопрепоръки вследствие на разследването във връзка с изпирането на пари, избягването
на данъци и данъчните измами

B8-0660/2017

[2016/3044(RSP)]

Член 198 от Правилника за дейността



 

15:00 - 23:00     
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30 À - Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана

Доклад: Michael Gahler (A8-0351/2017)

[2017/2123(INI)]

Комисия по външни работи

15 À - Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност

Доклад: David McAllister (A8-0350/2017)

[2017/2121(INI)]

Комисия по външни работи

31 À - Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката
на Европейския съюз в тази област

Доклад: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

[2017/2122(INI)]

Комисия по външни работи

34 À - Хонконг - 20 години след предаването му на Китай

Доклад: Alyn Smith (A8-0382/2017)

[2017/2204(INI)]

Комисия по външни работи

Член 113 от Правилника за дейността

79 • Разширяване и укрепване на Шенгенско пространство: България, Румъния и
Хърватия

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

[2017/3009(RSP)]

59 • Изпълнението по социалния стълб

Изявления на Съвета и на Комисията

[2017/2974(RSP)]

77 • Програмата до 2030 г. и докладът на Евростат относно наблюдението на
напредъка за постигане на целите за устойчиво развитие в ЕС“

Изявления на Съвета и на Комисията

[2017/3006(RSP)]

76 • Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз със собствени
оперативни възможности

Изявления на Съвета и на Комисията

[2017/2975(RSP)]

78 • Забрана на нацистки и фашистки символи и лозунги в целия ЕС

Изявления на Съвета и на Комисията

[2017/3007(RSP)]
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75 • Право на разследване на Европейския парламент

Устни въпроси

Danuta Maria Hübner (O-000089/2017 - B8-0613/2017)
Комисия по конституционни въпроси
Съвет
Правото на Европейския парламент да предприема разследване

Danuta Maria Hübner (O-000090/2017 - B8-0614/2017)
Комисия по конституционни въпроси
Комисия
Право на Европейския парламент да предприема разследване

[2017/2993(RSP)]

55 À • Прилагане на директивата относно борбата със сексуалното насилие и със
сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография

Доклад: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Доклад относно прилагането на Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със
сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография

[2015/2129(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи



Четвъртък, 14 декември 2017 г.

 

 

08:30 - 11:50     

 

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и

принципа на правовата държава - максимум един час (член 135 от Правилника

за дейността)
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08:30 - 11:50 Разисквания

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

44 À • Разискванията в комисията по петиции през 2016 г.

Доклад: Notis Marias (A8-0387/2017)

Доклад съгласно член 216, параграф 7 относно разискванията в комисията по
петиции през 2016 г.

[2017/2222(INI)]

Комисия по петиции

39 À • Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии

Доклад: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

Доклад относно европейската стратегия за мобилност с ниски емисии

[2016/2327(INI)]

Комисия по транспорт и туризъм

70 À • Свобода на словото във Виетнам, по-специално случаят на Нгуен Ван Хоа

RC B8-0685/2017, B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017,
B8-0693/2017

[2017/3001(RSP)]

71 À • Камбоджа: забраната на опозицията

RC B8-0686/2017, B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017,
B8-0696/2017, B8-0697/2017

[2017/3002(RSP)]

72 À • Ел Салвадор: случаите на жени, преследвани заради спонтанен аборт

RC B8-0691/2017, B8-0691/2017, RC B8-0695/2017, B8-0695/2017,
B8-0698/2017, B8-0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017

[2017/3003(RSP)]



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

82 «««I - Изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за
установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с
услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно
административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар

Доклад: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017)

[COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Решение на комисията за започване на преговори - Член 69в

56 À - Положението в Афганистан

Предложения за резолюции

RC B8-0678/2017, B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-0682/2017,
B8-0683/2017, B8-0684/2017

[2017/2932(RSP)]

57 À - Положението на хората от общността рохингия

Предложения за резолюции

RC B8-0668/2017, B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-0672/2017,
B8-0673/2017, B8-0674/2017

[2017/2973(RSP)]

55 À - Прилагане на директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната
експлоатация на деца, както и с детската порнография

Доклад: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

[2015/2129(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

44 À - Разискванията в комисията по петиции през 2016 г.

Доклад: Notis Marias (A8-0387/2017)

[2017/2222(INI)]

Комисия по петиции

39 À - Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии

Доклад: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

[2016/2327(INI)]

Комисия по транспорт и туризъм



 

 
Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 

Срокове
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614.777/OJ 614.777/OJ



Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

 
 

Понеделник, 11 декември 2017 г.

 

17:00 - 23:00

 

 

Вторник, 12 декември 2017 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 24:00

 

14 14Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

614.777/OJ 614.777/OJ

Комисия (включително отговорите) :30'

Докладчици (5 x 6') :30'

Докладчици по становище (7 x 1') :7'

Докладчик (член 52, параграф 2 от Правилника за дейността) :4'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (6 x 5') :30'

Членове на ЕП :119' 30

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12', ALDE : 11', GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4' 30

Комисия (включително отговорите) :10'

Докладчици (4 x 6') :24'

Докладчици по становище (5 x 1') :5'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (2 x 5') :10'

Членове на ЕП :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5', NI
: 3' 30

Заместник-председател на Комисията/върховен представител
(включително отговорите)

:70'

Комисия (включително отговорите) :5'

Докладчици (4 x 6') :24'

Докладчици по становище (2 x 1') :2'

Автор (комисия) :5'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (9 x 5') :45'

Членове на ЕП :254' 30

PPE : 70' 30, S&D : 61' 30, ECR : 25' 30, ALDE : 23' 30, GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 16',
ENF : 13' 30, NI : 7' 30



Сряда, 13 декември 2017 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Четвъртък, 14 декември 2017 г.

 

08:30 - 11:50

 

15 15Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

614.777/OJ 614.777/OJ

Съвет (включително отговорите) :15'

Комисия (включително отговорите) :15'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) :5'

Членове на ЕП :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI :
3' 30

Съвет (включително отговорите) :50'

Комисия (включително отговорите) :55'

Докладчик :6'

Докладчици по становище (2 x 1') :2'

Автор (комисия) :5'

Оратор в разискване по актуални въпроси :4'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (6 x 5') :30'

Членове на ЕП :210' 30

PPE : 57' 30, S&D : 50' 30, ECR : 21', ALDE : 19' 30, GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 13' 30,
ENF : 11' 30, NI : 6' 30

Комисия (включително отговорите) :25'

Докладчици (2 x 6') :12'

Докладчик по становище :1'

Автор на всяко предложение за резолюция (член 135 от
Правилника за дейността)

:1'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (2 x 5') :10'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 135 от
Правилника за дейността) (3 x 2')

:6'

Членове на ЕП :75' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 5', NI
: 3' 30



Срокове

 
 

Понеделник, 11 декември 2017 г.

 

 

Вторник, 12 декември 2017 г.

 

16 16Срокове

614.777/OJ 614.777/OJ

69 À • Изменения към различни регламенти в областта на земеделието и развитието на селските райони
- Доклад: Albert Deß (A8-0380/2017)

- Изменения; отхвърляне Четвъртък, 7 декември, 13:00 ч.

12 À • Устойчивото управление на външните риболовни флотове  - Препоръка за второ четене: Linnéa
Engström (A8-0374/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 6 декември, 13:00 ч.

41 À • Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните ограничения на
обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара
мярка от 2021 г.  - Доклад: Julie Girling (A8-0258/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 6 декември, 13:00 ч.

21 À • Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в Съюз на
демократична промяна  - Доклад: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

- Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюции

Сряда, 6 декември, 13:00 ч.

20 À • По пътя към цифрова търговска стратегия  - Доклад: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

- Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюции

Петък, 8 декември, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Понеделник, 11 декември, 19:00 ч.

47 À • Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции  - Доклад:
Udo Bullmann, José Manuel Fernandes (A8-0198/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 6 декември, 13:00 ч.

56 À • Положението в Афганистан - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Понеделник, 11 декември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Сряда, 13 декември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 13 декември, 14:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 13 декември, 19:00 ч.

57 À • Положението на хората от общността рохингия - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност

- Предложения за резолюции Сряда, 6 декември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Сряда, 13 декември, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 13 декември, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 13 декември, 19:00 ч.



 

Сряда, 13 декември 2017 г.

 

 

Четвъртък, 14 декември 2017 г.

 

17 17Срокове

614.777/OJ 614.777/OJ

30 À • Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана  - Доклад:
Michael Gahler (A8-0351/2017)

- Изменения Сряда, 6 декември, 13:00 ч.

15 À • Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност  -
Доклад: David McAllister (A8-0350/2017)

- Изменения Сряда, 6 декември, 13:00 ч.

31 À • Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2016 г. и политиката на
Европейския съюз в тази област  - Доклад: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Изменения Сряда, 6 декември, 13:00 ч.

34 À • Хонконг - 20 години след предаването му на Китай  - Доклад: Alyn Smith (A8-0382/2017)

- Изменения Петък, 8 декември, 13:00 ч.

66 À • Употреба на фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в замразени
вертикални месни шишове - Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността

- Изменения Петък, 8 декември, 13:00 ч.

54 À • Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство

- Предложения за резолюции Понеделник, 11 декември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Вторник, 12 декември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 12 декември, 14:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 12 декември, 19:00 ч.

10 À • Проектопрепоръки вследствие на разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на
данъци и данъчните измами

- Изменения Сряда, 6 декември, 13:00 ч.

55 À • Прилагане на директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната
експлоатация на деца, както и с детската порнография  - Доклад: Anna Maria Corazza Bildt
(A8-0368/2017)

- Изменения Понеделник, 11 декември, 19:00 ч.

44 À • Разискванията в комисията по петиции през 2016 г.  - Доклад: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Изменения Сряда, 6 декември, 13:00 ч.

39 À • Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии  - Доклад: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Изменения Сряда, 6 декември, 13:00 ч.

70 À • Свобода на словото във Виетнам, по-специално случаят на Нгуен Ван Хоа

- Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 11 декември, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)

Сряда, 13 декември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от
Правилника за дейността)

Сряда, 13 декември, 14:00 ч.
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71 À • Камбоджа: забраната на опозицията

- Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 11 декември, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)

Сряда, 13 декември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от
Правилника за дейността)

Сряда, 13 декември, 14:00 ч.

72 À • Ел Салвадор: случаите на жени, преследвани заради спонтанен аборт

- Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 11 декември, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)

Сряда, 13 декември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от
Правилника за дейността)

Сряда, 13 декември, 14:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване във вторник Петък, 8 декември, 12:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в сряда Понеделник, 11 декември, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 12 декември, 19:00 ч.

- 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)

Сряда, 13 декември, 19:00 ч.


	Понеделник, 11 декември 2017 г.
	17:00 - 23:00     
	Общо разискване - Споразумение за партньорство между ЕС и Казахстан
	Кратко представяне на следния доклад:
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