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Легенда на процедурите
 

Ако Парламентът не разпореди друго, разгледаните текстове се подлагат на гласуване в следната последователност:
 

À = Срокове    ´ = Срокове, ако са били поискани    6 = Текстът все още не е приет, евентуални срокове

1. Трето четене

- Обикновена законодателна процедура («««III)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на общия проект

2. Одобрение

- Процедура на одобрение («««)
когато договорите изискват мнозинство от всички членове на Парламента за приемане или отхвърляне на решение за
одобрение

3. Второ четене

- Обикновена законодателна процедура («««II)
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне или изменение на позицията на Съвета; мнозинство от
подадените гласове за одобрение на позицията на Съвета

4. Правилник на Европейския парламент

- Изменения на Правилника
мнозинство от общия брой на членовете на Парламента за приемане на измененията
мнозинство от подадените гласове за приемане на предложението за решение

5. Първо  четене

- Обикновена законодателна процедура («««I)
мнозинство от подадените гласове за одобрение или изменение на законодателното предложение
мнозинство от подадените гласове за приемане на проекта на законодателна резолюция

6. Одобрение

- Процедура на одобрение («««)
когато договорите изискват мнозинство от подадените гласове за приемане или отхвърляне на решението за
одобрение

7. Други процедури

- Процедура на консултация («)
мнозинство от подадените гласове за одобрение или изменение на законодателното предложение
мнозинство от подадените гласове за приемане на проекта на законодателна резолюция

- Други (декларации, устни въпроси, доклади по собствена инициатива, снемане на имунитет)
мнозинство от подадените гласове за приемане на предложението за резолюция или решение
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17:00 - 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:
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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)
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