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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

617.959/OJ 617.959/OJ

Сряда, 28 февруари 2018 г. 1

15:00 - 23:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Хуманитарното положение в Сирия, и по-специално в Гута - Декларация на председателя 1

Неформално заседание на Европейския съвет на 23 февруари 2018 г. 1

Решение на Комисията за започване на процедура по член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с
положението в Полша - Изявление на Комисията 1

Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2018 г. - Изявление
на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на сигурност 1

Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания
- Доклад: Pilar Ayuso (A8-0021/2018) 1

Положението с основните права в ЕС през 2016 г.  - Доклад: Frank Engel (A8-0025/2018) 1

Дейност и наследство на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) -
Изявления на Съвета и на Комисията 2

Забранени лобистки дейности на бившия председател на Комисията Барозу, като например срещата с
комисар Катайнен - Изявление на Комисията 2

Заличаване на няколко трети държави от списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за
данъчни цели - Изявления на Съвета и на Комисията 2

Перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор в ЕС  - Доклад: Norbert Erdős
(A8-0014/2018) 2

Едноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността) 2

Четвъртък, 1 март 2018 г. 3

08:30 - 11:20 3

Банков съюз - Годишен доклад за 2017 г.  - Доклад: Sander Loones (A8-0019/2018) 3

Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане  - Доклад:
Emmanuel Maurel (A8-0016/2018) 3

Прекъсване на източниците на доходи за джихадистите - борба с финансирането на тероризма  -
Доклад: Javier Nart (A8-0035/2018) 3

Приоритетите на ЕС за 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на жените  - Доклад:
Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018) 3

11:30 4

(Реч на Нилс Муйжниекс, комисар на Съвета на Европа по правата на човека) 4

11:30 - 13:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 4

Избор на заместник-председател на Европейския парламент (на мястото на Ришард Чарнецки) 4

Разпространение на застрахователни продукти: дата на прилагане на мерките по транспониране от
страна на държавите членки  - Доклад: Werner Langen (A8-0024/2018) 4

Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на
двустранно споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно
пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането  - Препоръка: Roberto
Gualtieri (A8-0008/2018) 4

Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Анеми Туртелбом   - Доклад: Indrek Tarand
(A8-0027/2018) 4

Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране  - Доклад: Roberto Gualtieri
(A8-0030/2018) 4

Създаване, отговорности, численост и мандат на специалната комисия във връзка с финансовите
престъпления, избягването на данъци и данъчните измами 4

Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания
- Доклад: Pilar Ayuso (A8-0021/2018) 4



Съдържание

617.959/OJ 617.959/OJ

Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане  - Доклад:
Emmanuel Maurel (A8-0016/2018) 5

Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица 59122
(DAS-59122-7) - Предложение за резолюция 5

Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица MON
87427 × MON 89034 × NK603 и генетично модифицирана царевица, при която се комбинират две от
трансформациите MON 87427, MON 89034 и NK603 - Предложение за резолюция 5

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията –
EGF/2017/006 ES/Galicia apparel – Испания  - Доклад: Esteban González Pons (A8-0033/2018) 5

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление
EGF/2017/007 SE/Ericsson, Швеция  - Доклад: Urmas Paet (A8-0032/2018) 5

Решение на Комисията за започване на процедура по член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с
положението в Полша - Предложения за резолюции 5

Положението с основните права в ЕС през 2016 г.  - Доклад: Frank Engel (A8-0025/2018) 5

Перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор в ЕС  - Доклад: Norbert Erdős
(A8-0014/2018) 5

Банков съюз - Годишен доклад за 2017 г.  - Доклад: Sander Loones (A8-0019/2018) 6

Прекъсване на източниците на доходи за джихадистите - борба с финансирането на тероризма  -
Доклад: Javier Nart (A8-0035/2018) 6

Приоритетите на ЕС за 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на жените  - Доклад:
Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018) 6

Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността) 8

Срокове 9



Сряда, 28 февруари 2018 г.

 

 

15:00 - 23:00     

1 1Сряда, 28 февруари 2018 г.

617.959/OJ 617.959/OJ

15:00 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

41 • Хуманитарното положение в Сирия, и по-специално в Гута

Декларация на председателя

[2018/2602(RSP)]

Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група

35 • Неформално заседание на Европейския съвет на 23 февруари 2018 г.

[2018/2575(RSP)]

33 À • Решение на Комисията за започване на процедура по член 7, параграф 1 от
ДЕС във връзка с положението в Полша

Изявление на Комисията

[2018/2541(RSP)]

Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група

42 • Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека
през 2018 г.

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

[2018/2603(RSP)]

28 À«««I • Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на
техните географски указания

Доклад: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, използването
на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на
други храни и защитата на географските указания на спиртни напитки

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

11 À • Положението с основните права в ЕС през 2016 г.

Доклад: Frank Engel (A8-0025/2018)

Доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г.

[2017/2125(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
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617.959/OJ 617.959/OJ

30 • Дейност и наследство на Международния наказателен трибунал за бивша
Югославия (МНТБЮ)

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2530(RSP)]

44 • Забранени лобистки дейности на бившия председател на Комисията Барозу,
като например срещата с комисар Катайнен

Изявление на Комисията

[2018/2605(RSP)]

31 • Заличаване на няколко трети държави от списъка на ЕС на юрисдикциите,
неоказващи съдействие за данъчни цели

Изявления на Съвета и на Комисията

[2018/2564(RSP)]

19 À • Перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор в ЕС

Доклад: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Доклад относно перспективите и предизвикателствата пред пчеларския сектор в ЕС

[2017/2115(INI)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

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



Четвъртък, 1 март 2018 г.

 

 

08:30 - 11:20     
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617.959/OJ 617.959/OJ

08:30 - 11:20 Разисквания

11:30 Реч на Нилс Муйжниекс, комисар на Съвета на Европа по правата на човека

11:30 - 13:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

4 À • Банков съюз - Годишен доклад за 2017 г.

Доклад: Sander Loones (A8-0019/2018)

Банков съюз - Годишен доклад за 2017 г.

[2017/2072(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

14 À« • Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното
облагане

Доклад: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива
2011/16/EС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация,
свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, в областта
на данъчното облагане

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

16 À • Прекъсване на източниците на доходи за джихадистите - борба с
финансирането на тероризма

Доклад: Javier Nart (A8-0035/2018)

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 прекъсване на
източниците на доходи за джихадистите – борба с финансирането на тероризма

[2017/2203(INI)]

Комисия по външни работи

5 À • Приоритетите на ЕС за 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на
жените

Доклад: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета относно
приоритетите на ЕС за 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на
жените

[2017/2194(INI)]

Комисия по правата на жените и равенството между половете



11:30 

 

11:30 - 13:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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43 • (Реч на Нилс Муйжниекс, комисар на Съвета на Европа по правата на човека)

37 À - Избор на заместник-председател на Европейския парламент (на мястото на Ришард Чарнецки)

[2018/2578(RSO)]

18 «««I - Разпространение на застрахователни продукти: дата на прилагане на мерките по
транспониране от страна на държавите членки

Доклад: Werner Langen (A8-0024/2018)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Директива (ЕС) 2016/97 по отношение на датата на прилагане на мерките по транспониране от
страна на държавите членки

[COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

15 ««« - Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на
двустранно споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно
пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането

Препоръка: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключването на двустранното
споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните
мерки в областта на застраховането и презастраховането

[08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

27 « - Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Анеми Туртелбом

Доклад: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

Доклад относно предложението за назначаване на Анеми Търтелбоом за член на Сметната палата

[05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)]

Комисия по бюджетен контрол

40 « - Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране

Доклад: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

Доклад относно предложението на Комисията за назначаване на член на Единния съвет за
преструктуриране

[N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

36 À - Създаване, отговорности, численост и мандат на специалната комисия във връзка с
финансовите престъпления, избягването на данъци и данъчните измами

B8-0125/2018

[2018/2574(RSO)]

28 À«««I - Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски
указания

Доклад: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
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14 À« - Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

Доклад: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

38 À - Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично модифицирана
царевица 59122 (DAS-59122-7)

Предложение за резолюция

B8-0122/2018

[2018/2568(RSP)]

39 À - Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично модифицирана
царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 и генетично модифицирана царевица, при която се
комбинират две от трансформациите MON 87427, MON 89034 и NK603

Предложение за резолюция

B8-0124/2018

[2018/2569(RSP)]

20 À - Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията –
EGF/2017/006 ES/Galicia apparel – Испания

Доклад: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране
на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Испания –
EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

[COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)]

Комисия по бюджети

21 À - Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията:
заявление EGF/2017/007 SE/Ericsson, Швеция

Доклад: Urmas Paet (A8-0032/2018)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране
на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от
Швеция — EGF/2017/007 SE/Ericsson

[COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)]

Комисия по бюджети

33 À - Решение на Комисията за започване на процедура по член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с
положението в Полша

Предложения за резолюции

B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

[2018/2541(RSP)]

11 À - Положението с основните права в ЕС през 2016 г.

Доклад: Frank Engel (A8-0025/2018)

[2017/2125(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

19 À - Перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор в ЕС

Доклад: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

[2017/2115(INI)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
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4 À - Банков съюз - Годишен доклад за 2017 г.

Доклад: Sander Loones (A8-0019/2018)

[2017/2072(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

16 À - Прекъсване на източниците на доходи за джихадистите - борба с финансирането на тероризма

Доклад: Javier Nart (A8-0035/2018)

[2017/2203(INI)]

Комисия по външни работи

5 À - Приоритетите на ЕС за 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на жените

Доклад: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

[2017/2194(INI)]

Комисия по правата на жените и равенството между половете
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Време за изказвания (член 162 от Правилника за дейността)

 
 

Сряда, 28 февруари 2018 г.

 

15:00 - 23:00

 

 

Четвъртък, 1 март 2018 г.

 

08:30 - 11:20
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Председател на Европейския парламент :10'

Съвет (включително отговорите) :20'

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

:10'

Комисия (включително отговорите) :65'

Докладчици (3 x 6') :18'

Докладчици по становище (2 x 1') :2'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (8 x 5') :40'

Членове на ЕП :149' 30

PPE : 40', S&D : 35', ECR : 15', ALDE : 14', GUE/NGL : 11', Verts/ALE : 11', EFDD : 9' 30, ENF : 8' 30, NI
: 5' 30

Комисия (включително отговорите) :20'

Докладчици (5 x 6') :30'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (4 x 5') :20'

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'



Срокове

 
 

Сряда, 28 февруари 2018 г.

 

 

Четвъртък, 1 март 2018 г.
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33 À • Решение на Комисията за започване на процедура по член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с
положението в Полша - Изявление на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 21 февруари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; предложения за
обща резолюция

Понеделник, 26 февруари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 26 февруари, 14:00 ч.

28 À • Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски
указания  - Доклад: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 21 февруари, 13:00 ч.

11 À • Положението с основните права в ЕС през 2016 г.  - Доклад: Frank Engel (A8-0025/2018)

- Изменения Сряда, 21 февруари, 13:00 ч.

19 À • Перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор в ЕС  - Доклад: Norbert Erdős
(A8-0014/2018)

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

Сряда, 21 февруари, 13:00 ч.

4 À • Банков съюз - Годишен доклад за 2017 г.  - Доклад: Sander Loones (A8-0019/2018)

- Изменения Сряда, 21 февруари, 13:00 ч.

14 À • Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане  - Доклад:
Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

- Изменения Сряда, 21 февруари, 13:00 ч.

16 À • Прекъсване на източниците на доходи за джихадистите - борба с финансирането на тероризма  -
Доклад: Javier Nart (A8-0035/2018)

- Изменения Понеделник, 26 февруари, 13:00 ч.

5 À • Приоритетите на ЕС за 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на жените  - Доклад:
Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

- Изменения Понеделник, 26 февруари, 13:00 ч.

37 À • Избор на заместник-председател на Европейския парламент (на мястото на Ришард Чарнецки)

- Кандидатурите за първото гласуване следва да бъдат предадени
на заместник генералния секретар (сграда „Paul-Henri Spaak“,
PHS 07B003)

Вторник, 27 февруари, 20:00 ч.

36 À • Създаване, отговорности, численост и мандат на специалната комисия във връзка с финансовите
престъпления, избягването на данъци и данъчните измами

- Изменения Понеделник, 26 февруари, 13:00 ч.
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38 À • Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица
59122 (DAS-59122-7) - Предложение за резолюция

- Изменения Вторник, 27 февруари, 13:00 ч.

39 À • Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично модифицирана царевица
MON 87427 × MON 89034 × NK603 и генетично модифицирана царевица, при която се комбинират
две от трансформациите MON 87427, MON 89034 и NK603 - Предложение за резолюция

- Изменения Вторник, 27 февруари, 13:00 ч.

20 À • Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията –
EGF/2017/006 ES/Galicia apparel – Испания  - Доклад: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

- Изменения Понеделник, 26 февруари, 13:00 ч.

21 À • Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията:
заявление EGF/2017/007 SE/Ericsson, Швеция  - Доклад: Urmas Paet (A8-0032/2018)

- Изменения Понеделник, 26 февруари, 13:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 27 февруари, 19:00 ч.
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