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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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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
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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)]
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