
14/03/19 636.011/OJ

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2014 2019

Документ за разглеждане в заседание

ДНЕВЕН РЕД

Четвъртък, 14 март 2019 г.



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

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

15:00 - 16:00 Разисквания

50 À • Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите
за устойчиво развитие

Доклад: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

Доклад относно годишния стратегически доклад относно изпълнението и
постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР)

[2018/2279(INI)]

Комисия по развитие

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

20 • Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП)

Доклад: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

Доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) № 978/2012 относно общата схема
от преференции (ОСП)

[2018/2107(INI)]

Комисия по международна търговия

136 À • Положението с правата на човека в Казахстан

RC B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019,
B8-0208/2019, B8-0209/2019

[2019/2610(RSP)]

137 À • Иран, и по-специално случаят на защитниците на правата на човека

RC B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019,
B8-0193/2019, B8-0194/2019

[2019/2611(RSP)]

150 À • Положението с правата на човека в Гватемала

RC B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019,
B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019

[2019/2618(RSP)]
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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)

111 « - Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани
с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца

Доклад: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

[COM(2016)0411 - C8-0322/2016 -  - 15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]

Комисия по правни въпроси

(Разискване: 17/01/2018, гласуване: 18/01/2018)

20 - Прилагане на Регламента относно общата схема от преференции (ОСП)

Доклад: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)

[2018/2107(INI)]

Комисия по международна търговия

74 À«««I - Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции

Доклад: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

(Гласуване: 13/12/2018)

54 À«««I - Защита на конкуренцията във въздушния транспорт

Доклад: Markus Pieper (A8-0125/2018)

[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

49 À - Насоки за бюджета за 2020 г. – Раздел III

Доклад: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

[2019/2001(BUD)]

Комисия по бюджети

146 À - Баланс между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на
икономическите и паричните въпроси на ЕС

Предложения за резолюции

RC B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019

[2019/2614(RSP)]

116 - Назначаване на Себастиано Лавиола за нов член на Единния съвет за преструктуриране

Доклад: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)

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

[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси
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142 « - Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

Доклад: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)

Доклад относно препоръката на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на
Европейската централна банка

[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

143 « - Hазначаване на председателя на Европейския банков орган

Доклад: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)

Доклад относно назначаването на председателя на Европейския банков орган

[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

123 À - Европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека

Предложения за резолюции

RC B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019

[2019/2580(RSP)]

138 À - Неотложна необходимост от изготвянето на черен списък на ЕС за трети държави в
съответствие с Директивата относно борбата с изпирането на пари

Предложения за резолюции

B8-0176/2019

[2019/2612(RSP)]

125 À - Изменение на климата

Предложения за резолюции

B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019,
B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019

[2019/2582(RSP)]

141 À - Препоръки относно започването на преговори между ЕС и САЩ

Предложения за резолюции

B8-0163/2019

[2019/2537(RSP)]

115 À - Учредяване на Европейския паричен фонд

Междинен доклад: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

[2017/0333R(APP)]

Комисия по бюджети

Комисия по икономически и парични въпроси

147 À - Положението в Никарагуа

Предложения за резолюции

RC B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019,
B8-0170/2019

[2019/2615(RSP)]
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50 À - Годишен стратегически доклад относно изпълнението и постигането на целите за устойчиво
развитие

Доклад: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

[2018/2279(INI)]

Комисия по развитие

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

148 • Правила за хуманно отношение към животните в сектора на аквакултурите

Въпрос с искане за устен отговор

John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach,
Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou,
Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin,
Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula,
Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja
Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume
Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Комисия
Хуманното отношение към животните в сектора на аквакултурите

[2019/2616(RSP)]

149 À • Основни права на хората от африкански произход

Въпрос с искане за устен отговор

Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Комисия
Основни права на хората от африкански произход

[2018/2899(RSP)]

Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия
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