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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

617.443/OJ 617.443/OJ

Понеделник, 5 февруари 2018 г. 1

17:00 - 23:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г.  - Доклад: Jonás Fernández
(A8-0383/2017) 1

Манипулиране на научни изследвания от страна на многонационални предприятия в контекста на
изпитванията с емисии, извършени от германската автомобилна промишленост върху маймуни и хора
- Изявление на Комисията 1

Блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността,
мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите   - Доклад: Róża Gräfin von Thun
und Hohenstein (A8-0172/2017) 1

Решение, прието във връзка с пакета за справедливо данъчно облагане (II и III)  - Изявление на
Комисията 1

Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции  - Доклад: Julie Girling
(A8-0003/2017) 1

Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия  - Доклад: Jerzy Buzek (A8-0005/2018) 2

Добавяне на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в списъка на високорисковите трети държави  -
Възражение съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността 2

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността) 2

Вторник, 6 февруари 2018 г. 3

09:00 - 11:50 КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ 3

Разискване с участието на министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович относно бъдещето
на Европа 3

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

Искане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа  - Доклад: Evelyn Regner (A8-0011/2018) 3

Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Бразилия  - Препоръка: Angelo
Ciocca (A8-0004/2018) 3

Създаване на специална комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите,
отговорности на комисията, брой на членовете и мандат 3

Блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността,
мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите   - Доклад: Róża Gräfin von Thun
und Hohenstein (A8-0172/2017) 3

Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции  - Доклад: Julie Girling
(A8-0003/2017) 3

Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г.  - Доклад: Jonás Fernández
(A8-0383/2017) 3

Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия  - Доклад: Jerzy Buzek (A8-0005/2018) 4

15:00 - 23:00 4

Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени - Въпрос с искане за устен отговор
(O-000003/2018 - B8-0005/2018) 4

Прието решение относно стратегията за разширяване на ЕС – Западни Балкани - Изявление на
заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на сигурност 4

Положението в Зимбабве - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 4

Общо разискване - Турция 4

Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните
работи и политиката на сигурност 4



Съдържание

617.443/OJ 617.443/OJ

Положението в Африн, Сирия - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 4

Положението във Венесуела - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 4

Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в
Близкия изток - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 5

Сряда, 7 февруари 2018 г. 6

09:00 - 11:50 6

Състав на Европейския парламент  - Доклад: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018) 6

Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и
Европейската комисия  - Доклад: Esteban González Pons (A8-0006/2018) 6

12:00 6

(Обръщение на представител на Международната кампания за премахване на ядрените оръжия
(ICAN), Нобелова награда за мир за 2017 г.) 6

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 6

Предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Европейския парламент (Ришард
Чарнецки) - Предложение за решение 6

Състав на Европейския парламент  - Доклад: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018) 6

Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и
Европейската комисия  - Доклад: Esteban González Pons (A8-0006/2018) 6

Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в
Португалия  - Доклад: Ignazio Corrao (A8-0017/2018) 7

Борба срещу дискриминацията спрямо граждани на ЕС, принадлежащи към малцинства, в държавите
- членки на ЕС - Предложение за резолюция 7

Добавяне на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в списъка на високорисковите трети държави  -
Възражение съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността 7

Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени - Предложение за резолюция 7

15:00 - 23:00 7

Последиците за европейските граждани от нарастващите социално-икономически неравенства -
Разискване по актуален въпрос (член 153а от Правилника за дейността) 7

Реформа на избирателното право на Европейския съюз - Въпрос с искане за устен отговор
(O-000099/2017 - B8-0002/2018) 7

Заплахи за принципите на правовата държава, произтичащи от реформата на съдебната система в
Румъния - Изявления на Съвета и на Комисията 7

Общо разискване - Фондове на ЕС за външни дейности 8

Гаранционен фонд за външни дейности  - Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017) 8

Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по
финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза  - Доклад: Eider Gardiazabal Rubial
(A8-0135/2017) 8

Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка  - Доклад:
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018) 8

Свиващото се пространство за гражданското общество - Изявления на Съвета и на Комисията 8

Положението на жените – защитници на правата на човека и подкрепата за тях от страна на ЕС -
Въпрос с искане за устен отговор (O-000102/2017 - B8-0004/2018)  (O-000101/2017 - B8-0003/2018) 9

Четвъртък, 8 февруари 2018 г. 10



Съдържание

617.443/OJ 617.443/OJ

09:00 - 11:50 10

Разпоредби за лятното часово време - Изявление на Комисията 10

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава (член 135 от Правилника за дейността) 10

Русия, случаят с Оюб Титиев и Центъра за правата на човека „Мемориал“ 10

Екзекуции в Египет 10

Детското робство в Хаити 10

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 10

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) 10

Поименен състав на специалната комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на
пестицидите 10

Мониторинг и докладване на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства
- Доклад: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018) 10

Създаване на централизирана система за установяване на това кои са държавите членки, разполагащи
с информация за постановени присъди, отнасяща се за лица от трети държави и лица без гражданство,
която да допълни и подпомага Европейската информационна система за регистрите за съдимост
(ECRIS-TCN)  - Доклад: Daniel Dalton (A8-0018/2018) 11

Гаранционен фонд за външни дейности  - Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017) 11

Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по
финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза  - Доклад: Eider Gardiazabal Rubial
(A8-0135/2017) 11

Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка  - Доклад:
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018) 11

Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент - Предложения за резолюции 11

Положението във Венесуела - Предложения за резолюции 11

Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в
Близкия изток - Предложения за резолюции 11

Разпоредби за лятното часово време - Предложения за резолюции 11

15:00 - 16:00 12

Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за
дейността) 12

O-000086/2017 12

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

Срокове 16



Понеделник, 5 февруари 2018 г.

 

 

17:00 - 23:00     
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17:00 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

29 À • Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г.

Доклад: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2016 г.

[2017/2124(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

В присъствието на Марио Драги, председател на ЕЦБ

65 • Манипулиране на научни изследвания от страна на многонационални
предприятия в контекста на изпитванията с емисии, извършени от
германската автомобилна промишленост върху маймуни и хора

Изявление на Комисията

[2018/2565(RSP)]

17 À«««I • Блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация въз
основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на
установяване на клиентите

Доклад: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на
дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото
на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на
Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО

[2016/0152(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

41 • Решение, прието във връзка с пакета за справедливо данъчно облагане (II и
III)

Изявление на Комисията

[2017/2857(RSP)]

16 À«««I • Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции

Доклад: Julie Girling (A8-0003/2017)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на
разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции

[2015/0148(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

(Разискване: 13/02/2017, гласуване: 15/02/2017)
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40 À • Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия

Доклад: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Доклад относно ускоряването на иновациите в областта на чистата енергия

[2017/2084(INI)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

58 À • Добавяне на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в списъка на
високорисковите трети държави

Възражение съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността

[2017/3020(DEA)]

Гласуването ще се състои в сряда

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



Вторник, 6 февруари 2018 г.

 

 

09:00 - 11:50     КЛЮЧОВО РАЗИСКВАНЕ

 

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

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

15:00 - 23:00 Разисквания

48 • Разискване с участието на министър-председателя на Хърватия Андрей
Пленкович относно бъдещето на Европа

[2018/2533(RSP)]

57 - Искане за снемане на имунитета на Стийв Бриуа

Доклад: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Стийв Бриуа

[2017/2221(IMM)]

Комисия по правни въпроси

21 ««« - Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Бразилия

Препоръка: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за
научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република
Бразилия

[2017/0139(NLE)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

49 À - Създаване на специална комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на
пестицидите, отговорности на комисията, брой на членовете и мандат

B8-0077/2018

[2018/2534(RSO)]

17 À«««I - Блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на
националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите

Доклад: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

[2016/0152(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

16 À«««I - Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции

Доклад: Julie Girling (A8-0003/2017)

[2015/0148(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

(Разискване: 13/02/2017, гласуване: 15/02/2017)

29 À - Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г.

Доклад: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

[2017/2124(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси



 

15:00 - 23:00     

 
Общо разискване - Турция

 
Край на общите разисквания
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40 À - Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия

Доклад: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

[2017/2084(INI)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

14 À • Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени

Въпрос с искане за устен отговор

Vilija Blinkevičiūtė (O-000003/2018 - B8-0005/2018)
Комисия по правата на жените и равенството между половете
Комисия
Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени

[2017/2936(RSP)]

39 • Прието решение относно стратегията за разширяване на ЕС – Западни
Балкани

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

[2018/2517(RSP)]

31 • Положението в Зимбабве

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

[2017/3022(RSP)]

43 À • Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент

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

[2018/2527(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък

61 • Положението в Африн, Сирия

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

[2018/2563(RSP)]

60 À • Положението във Венесуела

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

[2018/2559(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък
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55 À • Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за
палестинските бежанци в Близкия изток

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

[2018/2553(RSP)]

Гласуването ще се състои в четвъртък



Сряда, 7 февруари 2018 г.

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 

 

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

12:00
Обръщение на представител на Международната кампания за премахване на ядрените оръжия
(ICAN), Нобелова награда за мир за 2017 г.

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

15:00 - 23:00 Разисквания

32 À • Състав на Европейския парламент

Доклад: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Доклад относно състава на Европейския парламент

[2017/2054(INL)]

Комисия по конституционни въпроси

26 À • Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между
Европейския парламент и Европейската комисия

Доклад: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

Доклад относно преразглеждането на Рамковото споразумение за отношенията
между Европейския парламент и Европейската комисия

[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]

Комисия по конституционни въпроси

66 • (Обръщение на представител на Международната кампания за премахване на
ядрените оръжия (ICAN), Нобелова награда за мир за 2017 г.)

70 - Предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Европейския парламент
(Ришард Чарнецки)

Предложение за решение

[2018/2572(RSO)]

Член 21 от Правилника за дейността

32 À - Състав на Европейския парламент

Доклад: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

[2017/2054(INL)]

Комисия по конституционни въпроси

26 À - Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и
Европейската комисия

Доклад: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]

Комисия по конституционни въпроси



 

15:00 - 23:00     
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54 « - Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните
средства в Португалия

Доклад: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран
обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Португалия

[13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

15 - Борба срещу дискриминацията спрямо граждани на ЕС, принадлежащи към малцинства, в
държавите - членки на ЕС

Предложение за резолюция

B8-0064/2018

[2017/2937(RSP)]

Член 216, параграф 2 от Правилника за дейността

58 À - Добавяне на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в списъка на високорисковите трети
държави

Възражение съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността

B8-0074/2018

[2017/3020(DEA)]

14 À - Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени

Предложение за резолюция

B8-0068/2018

[2017/2936(RSP)]

59 • Последиците за европейските граждани от нарастващите социално-
икономически неравенства

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

[2018/2558(RSP)]

35 • Реформа на избирателното право на Европейския съюз

Въпрос с искане за устен отговор

Danuta Maria Hübner (O-000099/2017 - B8-0002/2018)
Комисия по конституционни въпроси
Съвет
Реформа на избирателното право на ЕС

[2017/3019(RSP)]

33 • Заплахи за принципите на правовата държава, произтичащи от реформата на
съдебната система в Румъния

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2512(RSP)]



Общо разискване - Фондове на ЕС за външни дейности 
 В присъствието на Вернер Хойер, председател на ЕИБ

 
Край на общите разисквания

8 8Сряда, 7 февруари 2018 г.

617.443/OJ 617.443/OJ

23 À«««I • Гаранционен фонд за външни дейности

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 относно
създаване на Гаранционен фонд за външни дейности

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]

Комисия по бюджети

24 À«««I • Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка
за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън
Съюза

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция
от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по
финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]

Комисия по бюджети

27 À • Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската
инвестиционна банка

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

Доклад относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската
инвестиционна банка

[2017/2071(INI)]

Комисия по бюджети

В присъствието на Вернер Хойер, председател на ЕИБ

45 • Свиващото се пространство за гражданското общество

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2529(RSP)]
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47 • Положението на жените – защитници на правата на човека и подкрепата за тях
от страна на ЕС

Въпрос с искане за устен отговор

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Arne Gericke, Malin
Björk, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans
(O-000102/2017 - B8-0004/2018)
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
Европейски консерватори и реформисти
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
Група на Зелените/Европейски свободен алианс
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните
работи и политиката на сигурност
Положението на жените – защитници на правата на човека и подкрепата за тях от страна на ЕС

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Malin Björk, Arne
Gericke, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans
(O-000101/2017 - B8-0003/2018)
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
Европейски консерватори и реформисти
Група на Зелените/Европейски свободен алианс
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
Комисия
Положението на жените – защитници на правата на човека и подкрепата за тях от страна на ЕС

[2018/2531(RSP)]



Четвъртък, 8 февруари 2018 г.

 

 

09:00 - 11:50     

 

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

принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)

 

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

10 10Четвъртък, 8 февруари 2018 г.

617.443/OJ 617.443/OJ

09:00 - 11:50 Разисквания

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

15:00 - 16:00 Разисквания

36 À • Разпоредби за лятното часово време

Изявление на Комисията

[2017/2968(RSP)]

62 À • Русия, случаят с Оюб Титиев и Центъра за правата на човека „Мемориал“

RC B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018,
B8-0105/2018, B8-0106/2018

[2018/2560(RSP)]

63 À • Екзекуции в Египет

RC B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018,
B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018

[2018/2561(RSP)]

64 À • Детското робство в Хаити

RC B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018,
B8-0108/2018, B8-0110/2018

[2018/2562(RSP)]

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)

50 À - Поименен състав на специалната комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на
пестицидите

[2018/2535(RSO)]

71 «««I - Мониторинг и докладване на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни
средства

Доклад: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

[COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Решение на комисията за започване на преговори - Член 69в
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72 «««I - Създаване на централизирана система за установяване на това кои са държавите членки,
разполагащи с информация за постановени присъди, отнасяща се за лица от трети държави и
лица без гражданство, която да допълни и подпомага Европейската информационна система за
регистрите за съдимост (ECRIS-TCN)

Доклад: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Решение на комисията за започване на преговори - Член 69в

23 À«««I - Гаранционен фонд за външни дейности

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]

Комисия по бюджети

24 À«««I - Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции
по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]

Комисия по бюджети

27 À - Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

[2017/2071(INI)]

Комисия по бюджети

43 À - Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент

Предложения за резолюции

B8-0079/2018, RC B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018,
B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018

[2018/2527(RSP)]

60 À - Положението във Венесуела

Предложения за резолюции

RC B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018,
B8-0094/2018

[2018/2559(RSP)]

55 À - Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци
в Близкия изток

Предложения за резолюции

RC B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018,
B8-0093/2018

[2018/2553(RSP)]

36 À - Разпоредби за лятното часово време

Предложения за резолюции

B8-0070/2018, B8-0071/2018

[2017/2968(RSP)]



15:00 - 16:00     
 

Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б

от Правилника за дейността)
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69 • O-000086/2017

B8-0615/20017
[2017/3031(RSP)]



 

 
Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 

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

 
 

Понеделник, 5 февруари 2018 г.

 

17:00 - 23:00

 

 

Вторник, 6 февруари 2018 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

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

617.443/OJ 617.443/OJ

Комисия (включително отговорите) :45'

Председател на Европейската централна банка (включително
отговорите)

:10'

Докладчици (4 x 6') :24'

Докладчици по становище (8 x 1') :8'

Автор (политическа група) :2'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (7 x 5') :35'

Членове на ЕП :105'

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7', ENF : 6' 30, NI :
4'

г-н Пленкович, министър-председател на Хърватия :30'

Председател на Комисията (включително отговори) :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

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

:50'

Комисия (включително отговорите) :5'

Автор (комисия) :5'

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

Членове на ЕП :270' 30

PPE : 75', S&D : 65' 30, ECR : 27', ALDE : 25', GUE/NGL : 19' 30, Verts/ALE : 19', EFDD : 17', ENF : 14'
30, NI : 8'



Сряда, 7 февруари 2018 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Четвъртък, 8 февруари 2018 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

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

617.443/OJ 617.443/OJ

Комисия (включително отговорите) :5'

Докладчици (3 x 6') :18'

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

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) :30'

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

:5'

Комисия (включително отговорите) :40'

Председател на Европейската инвестиционна банка
(включително отговорите)

:15'

Докладчици (2 x 6') :12'

Докладчици по становище (7 x 1') :7'

Автор (комисия) :5'

Автори (политически групи) (6 x 2') :12'

Оратор в разискване по актуални въпроси :4'

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

Членове на ЕП :194' 30

PPE : 53', S&D : 46' 30, ECR : 19' 30, ALDE : 18', GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 12' 30, ENF :
10' 30, NI : 6'

Комисия (включително отговорите) :25'

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

:1'

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

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

:6'

Членове на ЕП :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Комисия (включително отговорите) :5'

Автор (политическа група) :2'

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

Членове на ЕП :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Срокове
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29 À • Годишен доклад на Европейската централна банка за 2016 г.  - Доклад: Jonás Fernández
(A8-0383/2017)

- Изменения Сряда, 31 януари, 13:00 ч.

17 À • Блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на
националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите   - Доклад:
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 31 януари, 13:00 ч.

16 À • Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции  - Доклад: Julie Girling
(A8-0003/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 31 януари, 13:00 ч.

40 À • Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия  - Доклад: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

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

Сряда, 31 януари, 13:00 ч.

58 À • Добавяне на Тринидад и Тобаго, Тунис и Шри Ланка в списъка на високорисковите трети
държави  - Възражение съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността

- Изменения Понеделник, 5 февруари, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 6 февруари, 16:00 ч.

49 À • Създаване на специална комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на пестицидите,
отговорности на комисията, брой на членовете и мандат

- Изменения Петък, 2 февруари, 12:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Понеделник, 5 февруари, 19:00 ч.

14 À • Нулева толерантност за гениталното осакатяване на жени - Въпрос с искане за устен отговор
(O-000003/2018 - B8-0005/2018)

- Предложение за резолюция Петък, 2 февруари, 12:00 ч.

- Изменения към предложението за резолюция Понеделник, 5 февруари, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 6 февруари, 16:00 ч.

43 À • Положението с правата на човека в Турция към настоящия момент - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Понеделник, 5 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Сряда, 7 февруари, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 7 февруари, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 7 февруари, 19:00 ч.
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60 À • Положението във Венесуела - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Понеделник, 5 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Сряда, 7 февруари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 7 февруари, 14:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 7 февруари, 19:00 ч.

55 À • Положението на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в
Близкия изток - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Понеделник, 5 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Сряда, 7 февруари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 7 февруари, 14:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 7 февруари, 19:00 ч.

32 À • Състав на Европейския парламент  - Доклад: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira
(A8-0007/2018)

- Изменения Сряда, 31 януари, 13:00 ч.

26 À • Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и
Европейската комисия  - Доклад: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Изменения Сряда, 31 януари, 13:00 ч.

23 À • Гаранционен фонд за външни дейности  - Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 31 януари, 13:00 ч.

24 À • Предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по
финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза  - Доклад: Eider Gardiazabal Rubial
(A8-0135/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 31 януари, 13:00 ч.

27 À • Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка  - Доклад:
Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- Изменения Понеделник, 5 февруари, 19:00 ч.

36 À • Разпоредби за лятното часово време - Изявление на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 31 януари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 5 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 5 февруари, 20:00 ч.
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62 À • Русия, случаят с Оюб Титиев и Центъра за правата на човека „Мемориал“

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

Понеделник, 5 февруари, 20:00 ч.

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

Сряда, 7 февруари, 13:00 ч.

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

Сряда, 7 февруари, 14:00 ч.

63 À • Екзекуции в Египет

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

Понеделник, 5 февруари, 20:00 ч.

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

Сряда, 7 февруари, 13:00 ч.

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

Сряда, 7 февруари, 14:00 ч.

64 À • Детското робство в Хаити

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

Понеделник, 5 февруари, 20:00 ч.

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

Сряда, 7 февруари, 13:00 ч.

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

Сряда, 7 февруари, 14:00 ч.

50 À • Поименен състав на специалната комисия относно процедурата на Съюза по разрешаване на
пестицидите

- Изменения Сряда, 7 февруари, 10:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 7 февруари, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване във вторник Петък, 2 февруари, 12:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в сряда Понеделник, 5 февруари, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 6 февруари, 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, 7 февруари, 19:00 ч.
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