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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



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
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