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ЛЕГЕНДА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СИМВОЛИ

* процедура на консултация
*** процедура на одобрение
*** I обикновена законодателна процедура, първо четене
***II обикновена законодателна процедура, второ четене
***III обикновена законодателна процедура, трето четене
(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено от проекта на акт.)

СЪКРАЩЕНИЯ НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ

AFET Комисия по външни работи
DEVE Комисия по развитие
INTA Комисия по международна търговия
BUDG Комисия по бюджети
CONT Комисия по бюджетен контрол
ECON Комисия по икономически и парични въпроси
EMPL Комисия по заетост и социални въпроси
ENVI Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ITRE Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
IMCO Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
TRAN Комисия по транспорт и туризъм
REGI Комисия по регионално развитие
AGRI Комисия по земеделие и развитие на селските райони
PECH Комисия по рибно стопанство
CULT Комисия по култура и образование
JURI Комисия по правни въпроси
LIBE Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
AFCO Комисия по конституционни въпроси
FEMM Комисия по правата на жените и равенството между половете
PETI Комисия по петиции

DROI Подкомисия по правата на човека
SEDE Подкомисия по сигурност и отбрана

СЪКРАЩЕНИЯ НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ГРУПИ

PPE Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
S&D Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския

парламент
ECR Европейски консерватори и реформисти
ALDE Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
Verts/ALE Група на Зелените/Европейски свободен алианс
GUE/NGL Конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица
EFDD Група Европа на свободата и пряката демокрация
ENF Европа на нациите и свободите 
NI Независими членове
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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЕСИЯ 2018 - 2019 

Заседания от 10 до 13 септември 2018 г.

СТРАСБУРГ 

ПРОТОКОЛ 

ПОНЕДЕЛНИК 10 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията
Сесията, прекъсната в четвъртък, 5 юли 2018 г., беше възобновена.

2. Откриване на заседанието
Заседанието беше открито в 17.09 ч.

3. Изявление на председателството
Председателят направи изявление, в което посочи различните трагедии, които засегнаха
европейските държави през изминалото лято и причиниха много жертви, и по-конкретно
пожарите в Гърция и Швеция, рухването на моста „Моранди“ в Генуа и прииждането на
потока Раганело в регион Калабрия. Той изказа съболезнования на семействата на жертвите
от името на Парламента.

Парламентът запази едноминутно мълчание.

4. Одобряване на протокола от предишното заседание
Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

° 
° ° ° 

Изказаха се: Younous Omarjee относно независимостта на мандата на членовете на
Парламента (председателят му отговори, че въпросът ще бъде повдигнат от Бюрото на
заседанието тази вечер), Philippe Lamberts и Gabriele Zimmer.

Изказа се Андрей Ковачев относно катастрофата, в резултат на която на 25 август 2018 г. в
България загинаха 16 души (председателят се присъедини към думите му).
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Изказа се Dobromir Sośnierz.

5. Състав на Парламента
Burkhard Balz уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на ЕП, която влиза
в сила от 1 септември 2018 г.

В съответствие с член 4 от Правилника за дейността Парламентът обяви мястото за свободно,
считано от тази дата, и уведоми за това съответния национален орган.

° 
° ° ° 

Компетентните италиански органи уведомиха за избирането на Salvatore Domenico Pogliese
за кмет на община Катания, считано от 14 юли 2018 г.

Парламентът отбеляза, че в съответствие с член 7, параграф 3 от Акта за избиране на членове
на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази длъжност е несъвместима с
положението на член на Европейския парламент, и обяви мястото за свободно, считано от  14
юли 2018 г.

° 
° ° ° 

Компетентните естонски органи уведомиха за избирането на Igor Gräzin за член на
Европейския парламент на мястото на Kaja Kallas, считано от 5 септември 2018 г.

Компетентните италиански органи уведомиха за избирането на Giovanni Miccichè за член на
Европейския парламент на мястото на Salvatore Domenico Pogliese, считано от 19 юли 2018 г.
При все това, тъй като Giovanni Miccichè не е отказал в определения срок заемана в Италия
длъжност, която е несъвместима с положението на член на Европейския парламент на
равнището на националното право, същите органи впоследствие уведомиха Парламента за
отмяната на неговия мандат в Европейския парламент, считано от 20 август 2018 г.
Същевременно те уведомиха за избирането на Innocenzo Leontini за член на Европейския
парламент на мястото на Giovanni Miccichè, считано от 20 август 2018 г.

Парламентът приема за сведение тяхното избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните
пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Igor Gräzin и Innocenzo
Leontini заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички
произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че
не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.

6. Проверка на пълномощията
По предложение на комисията по правни въпроси Парламентът реши да утвърди мандата на
Tilly Metz, считано от 20 юни 2018 г.
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7. Състав на комисиите и делегациите
Председателят получи от групите Verts/ALE, PPE, ALDE и GUE/NGL следните искания за
назначаване:
комисия ECON: Daniel Caspary

комисия ITRE: Igor Gräzin

комисия INTA: Christophe Hansen

специална комисия относно тероризма: Eva Joly на мястото на Romeo Franz

Делегация към Смесената парламентарна комисия ЕС- Бивша югославска република
Македония: Dimitrios Papadimoulis на мястото на Kostas Chrysogonos

Делегация в Парламентарния комитет КАРИФОРУМ-ЕС: Christophe Hansen.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването
на настоящия протокол.

8. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от
Правилника за дейността)
Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални
преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността: 

- комисия JURI, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския
парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на
втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране,
несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС
(COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD)). Докладчик: Angelika Niebler (A8-
0269/2018)

- комисия JURI, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския
парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на
прехвърлянето на вземания (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD)). Докладчик:
Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

- комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския
парламент и на Съвета относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на
Регламент (ЕС) № 526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на
информационните и комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“) (COM(2017)
0477 – C8-0310/2017 – 2017/0225(COD)). Докладчик: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за директива на
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/106/ЕИО относно
създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между
държавите членки (COM(2017)0648 – C8-0137/2017 – 2017/0290(COD)). Докладчик: Daniela
Aiuto (A8-0259/2018)

- комисия EMPL, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския
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парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на
родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета (COM
(2016)0253 – C8-0475/2016 – 2017/0085(COD)). Докладчик: David Casa (A8-0270/2018)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския
парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите
страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на
държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово)
(COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)). Докладчик: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския
парламент и на Съвета относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни
средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета (COM(2017)0489 – C8-
0311/2017 – 2017/0226(COD)). Докладчик: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- комисия ECON, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския
парламент и на Съвета относно общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване
(ОЕПЛПО) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD)). Докладчик: Sophia in 't Veld
(A8-0278/2018)

- комисия IMCO, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския
парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие
със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото
прилагане, и за изменение на регламенти (ЕС) № 305/2011, (ЕС) № 528/2012, (ЕС) 2016/424,
(ЕС) 2016/425, (ЕС) 2016/426 и (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета и на
директиви 2004/42/ЕО, 2009/48/ЕО, 2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 2013/53/ЕС, 2014/28/ЕС,
2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС,
2014/53/ЕС, 2014/68/ЕС и 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (COM(2016)
0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD)). Докладчик: Nicola Danti (A8-0277/2018)

- комисия IMCO, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския
парламент и на Съвета относно взаимното признаване на стоки, законно пуснати на пазара в
друга държава членка (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD)). Докладчик: Ivan
Štefanec (A8-0274/2018)

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа
(-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди
полунощ утре, вторник, 11 септември 2018 г., поставянето на гласуване на дадено решение за
започване на преговори. 

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че
не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на
преговори. 

9. Искане за консултации с Европейския икономически и социален
комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността)
Председателят съобщи, че в съответствие с член 137, параграф 2 от Правилника за дейността
е получил искане от комисията INTA за консултации с Европейския икономически и
социален комитет с цел той да даде становище относно функционирането на вътрешните
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консултативни групи.

Това искане за консултации се счита за одобрено, освен ако политическа група или членове
на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат в рамките на 24 часа искането да се постави на
гласуване. 

10. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
Комисията LIBE предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

- Поправка P8_TA(2017)0411(COR01) на Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент
и на Съвета от 30 ноември 2017 година за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с
цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за
влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки,
за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение
на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и
(ЕС) № 1077/2011 (ОВ L 327, 9.12.2017 г., стр. 20) (позиция на Европейския парламент,
приета на първо четене на 25 октомври 2017 г., с оглед на приемането на гореспоменатия
регламент P8_TA(2017)0411 - (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) - комисия
LIBE)

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, поправката се счита за
приета, освен ако най-късно до 24 часа от обявяването ѝ политическа група или членове на
ЕП, достигащи поне ниския праг, пожелаят да бъде поставена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта  Europarl за периода на настоящата сесия. 

11. Подписване на актове, приети съгласно обикновената
законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) 
Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета е подписал следните актове,
приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за финансовите правила, приложими за
общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (EС) № 1296/2013, (EС) № 1301/2013,
(EС) № 1303/2013,(EС) № 1304/2013, (EС) № 1309/2013, (EС) № 1316/2013, (EС) № 223/2014
и (EС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) №
966/2012 (00013/2018/LEX - C8-0373/2018 - 2016/0282A(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за
промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и
иновационния капацитет на отбранителната промишленост на Съюза (00028/2018/LEX - C8-
0374/2018 - 2017/0125(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за
земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011
(00026/2018/LEX - C8-0372/2018 - 2016/0389(COD))

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 12
септември 2018 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:
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- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за
информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226
(00021/2018/LEX - C8-0398/2018 - 2016/0357A(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/794
за целите на създаването на Европейска система за информация за пътуванията и
разрешаването им (ETIAS) (00022/2018/LEX - C8-0397/2018 - 2016/0357B(COD))

12. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член
128 от Правилника за дейността):

— (O-000063/2018), зададен от Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker,
Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini и Joëlle Mélin, от
името на комисия ENVI, към Съвета: Варианти за решаване на въпросите, свързани с
взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и
отпадъците (B8-0036/2018)

— (O-000064/2018), зададен от Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker,
Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini и Joëlle Mélin, от
името на комисия ENVI, към Комисията: Варианти за решаване на въпросите, свързани
с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и
отпадъците (B8-0037/2018).

13. Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от
Правилника за дейността) (внасяне)
Внесено е следното запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (член
130 б от Правилника за дейността):

— (О-000062/2018), зададен от Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, към Комисията:
Признаване на Деня на Европа като официален празник, целящ утвърждаване на
ценностите на ЕС (B8-0038/2018). 

14. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за
дейността)
Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) №
211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива (C(2018)
04209 - 2018/2800(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 9 юли 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AFCO, PETI (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 658/2014 на
Европейския парламент и на Съвета във връзка с преизчислението, спрямо процента на
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инфлацията, на размера на таксите, дължими на Европейската агенция по лекарствата за
извършване на дейности по фармакологична бдителност по отношение на лекарствените
продукти за хуманна употреба (C(2018)04364 - 2018/2805(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 юли 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013
по отношение на задълженията на депозитаря по съхранение (C(2018)04377 - 2018/2807
(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 12 юли 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, JURI (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС)2016/438 по
отношение на задълженията на депозитаря по съхранение (C(2018)04379 - 2018/2806(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 12 юли 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 за
допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (C(2018)04404 -
2018/2809(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за
допълнително конкретизиране на изискванията за управление и контрол към поднадзорните
доставчици на входящи данни (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за
формата и съдържанието на заявлението за признаване до компетентния орган на
референтната държава членка и за представянето на информация в уведомлението до
Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON
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- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти,
определящи минималното съдържание на договореностите за сътрудничество с
компетентните органи на държави извън ЕС, чиято правна рамка и надзорни практики са
признати за еквивалентни (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторни технически стандарти за
процедурите и характеристиките на функцията по наблюдение (C(2018)04430 - 2018/2813
(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за
допълнително конкретизиране на начина, по който да се гарантира, че входящите данни са
подходящи и могат да бъдат проверени, както и на въвеждането на вътрешните процедури за
наблюдение и проверка на доставчика на входящи данни, чието прилагане трябва да осигури
администраторът на критични или значими бенчмаркове, когато входящите данни са
предоставени от функция „фронт-офис“ (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за
допълнително конкретизиране на елементите на кодекса за поведение, който се разработва от
администраторите на бенчмаркове, които се основават на входящи данни от доставчици на
входящи данни (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за
допълнително конкретизиране на критериите, които да следва да бъдат взети под внимание
от компетентните органи, когато преценяват дали администраторите на значими бенчмаркове
следва да прилагат определени изисквания (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON
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- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за
допълнително конкретизиране на информацията, която администраторите на критични или
значими бенчмаркове предоставят относно използваната методика за определяне на
бенчмарка, вътрешния преглед и одобряване на методиката и относно процедурите за
извършване на съществени промени в методиката (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за
информацията, която трябва да бъде предоставена при подаване на заявление за лиценз и на
заявление за регистрация (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за
допълнително конкретизиране на съдържанието на декларацията за бенчмарк, публикувана
от администратора на бенчмарка, и случаите, при които се изисква нейното актуализиране (C
(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на списъка с болести, установен в
приложение ІІ към Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета за
заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на
здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (C(2018)
04785 - 2018/2835(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 август 2018
г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI, ENVI (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС)2016/1675 за
допълване на Директива (ЕС)2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез добавяне
на Пакистан в таблицата в точка I от приложението (C(2018)05006 - 2018/2836(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 21 август 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON, LIBE

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава:
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- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014
по отношение на някои разпоредби във връзка с практиките за екологизиране, въведени с
Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (C(2018)04236 -
2018/2798(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 9 юли 2018 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: допълнително 2 месеца по искане на
Европейския парламент.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) №
543/2011 по отношение на пазарните стандарти в сектора на плодовете и зеленчуците (C
(2018)04349 - 2018/2808(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 юли 2018 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: допълнително 2 месеца по искане на
Европейския парламент.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 515/2014 по
отношение на отпускането на допълнително финансиране от бюджета на ЕС за изпълнението
на Системата за влизане/излизане (C(2018)04362 - 2018/2816(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: допълнително 2 месеца по искане на
Европейския парламент.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1042/2014
на Комисията от 25 юли 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 514/2014 по отношение на
определянето и отговорностите в областта на управлението и контрола на отговорните
органи и по отношение на статута и задълженията на одитните органи (C(2018)02857 -
2018/2705(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 май 2018 г.
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Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 допълнителни месеца, по искане на Съвета.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

Проекти на делегирани актове, за които крайният срок е променен от 1 на 3 месеца по
искане на компетентната комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за
допълнително конкретизиране на изискванията за управление и контрол към поднадзорните
доставчици на входящи данни (C(2018)04425 - 2018/2817(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.
по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за
формата и съдържанието на заявлението за признаване до компетентния орган на
референтната държава членка и за представянето на информация в уведомлението до
Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) (C(2018)04426 - 2018/2818(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.
по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти,
определящи минималното съдържание на договореностите за сътрудничество с
компетентните органи на държави извън ЕС, чиято правна рамка и надзорни практики са
признати за еквивалентни (C(2018)04427 - 2018/2814(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.
по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторни технически стандарти за
процедурите и характеристиките на функцията по наблюдение (C(2018)04430 - 2018/2813
(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.
по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON
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- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за
допълнително конкретизиране на начина, по който да се гарантира, че входящите данни са
подходящи и могат да бъдат проверени, както и на въвеждането на вътрешните процедури за
наблюдение и проверка на доставчика на входящи данни, чието прилагане трябва да осигури
администраторът на критични или значими бенчмаркове, когато входящите данни са
предоставени от функция „фронт-офис“ (C(2018)04431 - 2018/2810(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.
по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за
допълнително конкретизиране на елементите на кодекса за поведение, който се разработва от
администраторите на бенчмаркове, които се основават на входящи данни от доставчици на
входящи данни (C(2018)04432 - 2018/2811(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.
по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за
допълнително конкретизиране на критериите, които да следва да бъдат взети под внимание
от компетентните органи, когато преценяват дали администраторите на значими бенчмаркове
следва да прилагат определени изисквания (C(2018)04434 - 2018/2812(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.
по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за
допълнително конкретизиране на информацията, която администраторите на критични или
значими бенчмаркове предоставят относно използваната методика за определяне на
бенчмарка, вътрешния преглед и одобряване на методиката и относно процедурите за
извършване на съществени промени в методиката (C(2018)04435 - 2018/2819(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.
по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за
информацията, която трябва да бъде предоставена при подаване на заявление за лиценз и на
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заявление за регистрация (C(2018)04438 - 2018/2820(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.
по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за
допълнително конкретизиране на съдържанието на декларацията за бенчмарк, публикувана
от администратора на бенчмарка, и случаите, при които се изисква нейното актуализиране (C
(2018)04439 - 2018/2815(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 13 юли 2018 г.
по искане на компетентната комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

15. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с
процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 за
определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II
и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение
на спецификациите на някои сорбитанови естери (E 491 сорбитан моностеарат, E 492
сорбитан тристеарат и E 495 сорбитан монопалмитат) (D055959/03 – 2018/2788(RPS) - срок:
5 септември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: комисия ENVI 

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на
Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на
Комисията по отношение на кохинил, карминова киселина, кармини (E 120) (D056133/02 –
2018/2789(RPS) - срок: 5 септември 2018 г.) 
Разглеждане в комисия: водеща: комисия ENVI 

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на
Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на
Комисията по отношение на употребата на ниско заместена хидроксипропил целулоза (L-
HPC) в хранителни добавки (D056136/03 – 2018/2794(RPS) - срок: 6 септември 2018 г.) 
Разглеждане в комисия: водеща: комисия ENVI 

- Регламент на Комисията за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) №
850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични
замърсители (D049821/02 - 2018/2801(RPS) - срок: 7 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) №
1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) №
231/2012 на Комисията по отношение на октил галат (Е 311) и додецил галат (E 312)
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(D055962/02 - 2018/2823(RPS) - срок: 18 септември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на категория храни 17 и употребата на
добавки в храните в хранителни добавки (D056202/02 - 2018/2826(RPS) - срок: 18 септември
2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Директива 2007/46/ЕО, Регламент (ЕО) №
692/2008 на Комисията и Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията с цел подобряване на
изпитванията и процедурите за одобряване на типа по отношение на емисиите от леки
превозни средства за превоз на пътници и товари, включително на тези за съответствие в
експлоатация и за емисии в реални условия на движение, както и с цел въвеждане на
устройства за следене на разхода на гориво и електроенергия (D056279/03 - 2018/2799(RPS) -
срок: 7 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO
подпомагаща: ENVI (член 54 от Правилника за дейността)

- Проект на регламент на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 808/2004 на
Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за
информационното общество за референтната 2019 година (D056425/01 - 2018/2803(RPS) -
срок: 10 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Регламент на Комисията за одобрение на изменение в техническото досие на географско
указание на спиртна напитка, вписано в приложение III към Регламент (ЕО) №°110/2008,
което е довело до изменение в основните му спецификации „Ron de Guatemala“ (ГУ)
(D056624/02 - 2018/2796(RPS) - срок: 7 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Решение на Комисията за изменение на решения 2012/481/ЕС, 2014/391/ЕС, 2014/763/ЕС и
2014/893/ЕС по отношение на срока на валидност на екологичните критерии за
присъждането на екомаркировката на ЕС за някои изделия, както и на свързаните изисквания
за оценка и проверка (D056671/02 - 2018/2795(RPS) - срок: 7 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на премахването на някои ароматични
вещества от списъка на Съюза (D056880/02 - 2018/2824(RPS) - срок: 18 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на кофеин и теобромин (D056881/03 -
2018/2825(RPS) - срок: 18 септември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията относно секторния референтен документ за най-добри практики за
управление по околна среда, секторни показатели за екологични резултати и еталони за
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отлични постижения за сектора на производството на автомобили съгласно Регламент (ЕО)
№ 1221/2009 относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за
управление по околна среда и одит (EMAS) (D056934/01 - 2018/2822(RPS) - срок: 17
октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията относно секторния референтен документ за най-добри практики за
управление по околна среда, секторни показатели за екологични резултати и еталони за
отлични постижения за сектора на производството на електрическо и електронно оборудване
съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно доброволното участие на организации в
Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (D056938/01 -
2018/2821(RPS) - срок: 17 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на
ЕС на смазочни материали (D057036/02 - 2018/2827(RPS) - срок: 18 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на
Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (D057068/01 -
2018/2802(RPS) - срок: 10 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) №
396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите
граници на остатъчни вещества от абамектин, ацибензолар-S-метил, клопиралид, емамектин,
фенхексамид, фенпиразамин, флуазифоп-P, изофетамид, Pasteuria nishizawae Pn1, талк E553B
и тебуконазол във или върху определени продукти (D057182/02 - 2018/2830(RPS) - срок: 26
септември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения ІІІ и V към Регламент (ЕО) №
396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите
граници на остатъчни вещества от дифениламин и оксадиксил във или върху определени
продукти (D057183/02 - 2018/2831(RPS) - срок: 26 септември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) №
396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите
граници на остатъчни вещества от пеноксулам, трифлумизол и трифлумурон във или върху
определени продукти (D057184/02 - 2018/2829(RPS) - срок: 26 септември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) №
1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на бис(2-
етилхексиловия) фталат (DEHP), дибутиловия фталат (DBP), бензилбутиловия фталат (BBP)
и диизобутиловия фталат (DIBP) (D057230/02 - 2018/2828(RPS) - срок: 26 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността) IMCO (член 54 от Правилника за
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дейността)

- Регламент на Комисията за поправка на приложения ІV, VІ и VІІ към Регламент (ЕО) №
767/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара и употребата
на фуражи, както и за поправка на текста на някои езици на приложения II, IV, V и VI към
същия регламент (D057240/02 - 2018/2837(RPS) - срок: 23 ноември 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Регламент на Комисията за вписване на географско указание на спиртна напитка в
приложение III към Регламент (ЕО) №°110/2008 „Карнобатска гроздова ракия“/„Гроздова
ракия от Карнобат“/„Karnobatska grozdova rakya“/„Grozdova rakya ot Karnobat“ (ГУ)
(D057667/01 - 2018/2832(RPS) - срок: 26 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за вписване на географско указание на спиртна напитка в
приложение III към Регламент (ЕО) №°110/2008 „Гроздова ракия от Търговище/Grozdova
rakya ot Targovishte“ (ГУ) (D057668/01 - 2018/2834(RPS) - срок: 26 октомври 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

16. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на
Парламента
Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и
резолюциите, приети от Парламента по време на втората месечна сесия през февруари,
месечната сесия през април и първата и втората месечна сесия през май 2018 г., е на
разположение на сайта Séance en direct.

17. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (EО) № 1224/2009 на Съвета и за изменение на регламенти (EО) № 768/2005, (EО)
№ 1967/2006, (EО) № 1005/2008 и Регламент (EС) 2016/1139 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на контрола на рибарството (COM(2018)0368 - C8-0238/2018 -
2018/0193(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността
председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия: водеща : PECH
подпомагаща : ENVI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между
съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или
търговски дела (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се
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консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.
Разглеждане в комисия: водеща : JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в
държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела
(„връчване на документи“) (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността
председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия: водеща : JURI

- Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и
съдебно сътрудничество, убежище и миграция) и за изменение на [Регламент (ЕС) 2018/XX
[Регламента за Евродак],] Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на
правоприлагането], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ECRIS-TCN] и Регламент (ЕС)
2018/XX [Регламента за eu-LISA] (COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността
председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE
подпомагаща : AFET, BUDG

- Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи)
и за изменение на Решение 2004/512/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 767/2008, Решение
2008/633/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС)
2018/XX [Регламента за ETIAS], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на
граничните проверки] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA] (COM(2018)0478 -
C8-0294/2018 - 2017/0351(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността
председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE
подпомагаща : AFET, BUDG

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 2015/1588 на
Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна
помощ (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по
отношение на въвеждането на подробни технически мерки за функционирането на
окончателната система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки
(COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2012 относно
административното сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на
електронния регистър (COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS))
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Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Предложение за решение на Съвета за разрешаване на Австрия да приеме, в интерес на
Европейския съюз, присъединяването на Еквадор и Украйна към Хагската конвенция от 1980
г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2018)0527 - C8-
0375/2018 - 2018/0277(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : JURI

- Предложение за решение на Съвета за разрешаване на Австрия, Кипър, Люксембург,
Обединеното кралство, Португалия, Румъния и Хърватия да приемат, в интерес на
Европейския съюз, присъединяването на Доминиканската република към Хагската конвенция
от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2018)0526 -
C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : JURI

- Предложение за решение на Съвета за разрешаване на Австрия и Румъния да приемат, в
интерес на Европейския съюз, присъединяването на Хондурас към Хагската конвенция от
1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (COM(2018)0528 - C8-
0377/2018 - 2018/0278(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : JURI

- Предложение за решение на Съвета за разрешаване на Австрия, Люксембург и Румъния да
приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Беларус и Узбекистан към
Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на
деца (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : JURI

- Предложение за решение на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и
територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от
една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна („Решение за отвъдморско
асоцииране“) (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : DEVE
подпомагаща : BUDG, EMPL, ENVI, PECH

- Предложение за регламент на Съвета за създаване на Програма за научни изследвания и
обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021—2025 г. в допълнение
към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (COM(2018)
0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : ITRE
подпомагаща : BUDG

- Предложение за директива на Съвета за определяне на общия режим на облагане с акциз
(преработен текст) (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща : ITRE, IMCO

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския
съюз и Япония за икономическо партньорство (07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : INTA
подпомагаща : ENVI, TRAN, AGRI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действието на
Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба

P8_PV(2018)09-10 PE 628.011 - 20
BG



за наименованията за произход и географските указания (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 -
2018/0189(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се
консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия: водеща : JURI
подпомагаща : INTA, ENVI, AGRI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM
(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността
председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
(COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността
председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия: водеща : TRAN
подпомагаща : BUDG, ITRE, REGI

- Предложение за директива на Съвета за временния документ за пътуване на ЕС и за отмяна
на Решение96/409/ОВППС (COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE
подпомагаща : AFET, JURI

- Предложение за решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и
Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : PECH
подпомагаща : DEVE, BUDG

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни
по отношение на дактилоскопични данни в Ирландия (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808
(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Проект на решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен
на данни по отношение на ДНК данни в Ирландия (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809
(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Проект на решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен
на данни по отношение на дактилоскопични данни в Хърватия (11284/2018 - C8-0390/2018 -
2018/0810(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки
за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в
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северозападната част на Атлантическия океан, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2115/2005 и
(ЕО) № 1386/2007 на Съвета (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се
консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия: водеща : PECH

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със
заявление от Нидерландия– EGF/2018/001NL/Предоставяне на финансови услуги (COM
(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD))

Разглеждане в комисия: водеща : BUDG
подпомагаща : EMPL, REGI

- Предложение за регламент на Съвета за създаване на програма за подпомагане на
извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва (програма
„Игналина“) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1369/2013 на Съвета (COM(2018)0466 - C8-
0394/2018 - 2018/0251(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : ITRE
подпомагаща : BUDG

2) от парламентарни комисии

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на
изменение 1 на Меморандум за сътрудничество NAT-I-9406 между Съединените американски
щати и Европейския съюз (05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)) - ITRE - Докладчик:
Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 по отношение на капацитета за поемане на загуби и
рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници (COM(2016)
0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)) - ECON - Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за покриване на загуби и
рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение
на Директива 98/26/ЕО, Директива 2002/47/ЕО, Директива 2012/30/ЕС, Директива
2011/35/ЕС, Директива 2005/56/ЕО, Директива 2004/25/ЕО и Директива 2007/36/ЕО (COM
(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)) - ECON - Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-
0218/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно европейската гражданска инициатива (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220
(COD)) - AFCO - Докладчик: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Доклад относно езиковото равенство в ерата на цифровите технологии (2018/2028(INI)) -
CULT - Докладчик: Jill Evans (A8-0228/2018)

- Доклад относно пакета от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки
(2017/2278(INI)) - IMCO - Докладчик: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

- Доклад относно въздействието на политиката на сближаване на ЕС върху Северна
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Ирландия (2017/2225(INI)) - REGI - Докладчик: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

- Доклад относно Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС (2017/2257
(INI)) - TRAN - Докладчик: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж,
отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за
приемливи пасиви, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към
централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите
експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 648/2012 (COM(2016)0850[[01]] - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)) - ECON - Докладчик:
Peter Simon (A8-0242/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите
холдинги, смесените финансови холдинги, възнагражденията, надзорните мерки и
правомощия и мерките за запазване на капитала (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364
(COD)) - ECON - Докладчик: Peter Simon (A8-0243/2018)

- Доклад относно прилагането на специфичните мерки за Гърция съгласно Регламент
2015/1839 (2018/2038(INI)) - REGI - Докладчик: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета
относно авторското право в цифровия единен пазар (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 -
2016/0280(COD)) - JURI - Докладчик: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Доклад относно прозрачното и отговорно управление на природните ресурси в развиващите
се страни: случаят с горите (2018/2003(INI)) - DEVE - Докладчик: Heidi Hautala (A8-
0249/2018)

- Доклад относно предложение, с което Съветът се призовава да констатира, в съответствие с
член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, наличието на очевиден риск от тежко
нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът (2017/2131
(INL)) - LIBE - Докладчик: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

- Доклад относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и САЩ (2017/2271(INI)) -
AFET - Докладчик: Elmar Brok (A8-0251/2018)

- Доклад относно актуалното състояние на отношенията между ЕС и Китай (2017/2274(INI)) -
AFET - Докладчик: Bas Belder (A8-0252/2018)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на полските
инспекции, извършвани в Бразилия, на културите за производство на фуражни семена и на
културите за производство на зърнено-житни семена и на еквивалентността на фуражните
семена и зърнено-житните семена, произведени в Бразилия, както и по отношение на
еквивалентността на полските инспекции, извършвани в Молдова, на културите за
производство на зърнено-житни семена, културите за производство на зеленчукови семена и
културите за производство на маслодайни и влакнодайни семена и на еквивалентността на
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зърнено-житните семена, зеленчуковите семена и маслодайните и влакнодайните семена,
произведени в Молдова (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)) - AGRI -
Докладчик: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на
Съюза, на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните
държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна (06730/2018 - C8-0160/2018 -
2009/0018(NLE)) - TRAN - Докладчик: Francisco Assis (A8-0254/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 110/2008 по отношение на номиналните количества за
пускане на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу, произведено с вертикален
дестилационен съд и бутилирано в Япония (COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097
(COD)) - ENVI - Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза и
неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен
транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе
предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия (12256/2014 - C8-
0080/2017 - 2014/0023(NLE)) - TRAN - Докладчик: Francisco Assis (A8-0256/2018)

- Доклад относно Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната
резистентност (АМР) (2017/2254(INI)) - ENVI - Докладчик: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно програмата за научни
изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2019—2020 г.) в
допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“
(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) - ITRE - Докладчик: Rebecca Harms (A8-
0258/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 92/106/ЕИО относно създаването на общи правила за някои видове
комбиниран транспорт на товари между държавите членки (COM(2017)0648 - C8-0391/2017 -
2017/0290(COD)) - TRAN - Докладчик: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива
2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на
специалния режим за малките предприятия (COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006
(CNS)) - ECON - Докладчик: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на
вземания (COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)) - JURI - Докладчик: Pavel
Svoboda (A8-0261/2018)

- Доклад относно европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика (2018/2035
(INI)) - ENVI - Докладчик: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

- Доклад относно отношенията между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и
надзора на финансовите услуги (2017/2253(INI)) - ECON - Докладчик: Brian Hayes (A8-
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0263/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно ENISA — Агенцията на ЕС за киберсигурност, и за отмяна на Регламент (ЕС) №
526/2013, както и относно сертифицирането на киберсигурността на информационните и
комуникационните технологии („Акт за киберсигурността“) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017
- 2017/0225(COD)) - ITRE - Докладчик: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Доклад относно мерките за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите
форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС
(2018/2055(INI)) - FEMM - Докладчик: Pina Picierno (A8-0265/2018)

- Доклад относно насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС
(2018/2054(INI)) - REGI - Докладчик: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

- Доклад относно разликите в качеството на някои продукти на единния пазар (2018/2008
(INI)) - IMCO - Докладчик: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

- Доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за
растителна защита (2017/2128(INI)) - ENVI - Докладчик: Pavel Poc (A8-0268/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета
относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за
повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и
опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС (COM(2016)0723 - C8-
0475/2016 - 2016/0359(COD)) - JURI - Докладчик: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета
относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата,
полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета (COM(2017)0253 - C8-
0137/2017 - 2017/0085(COD)) - EMPL - Докладчик: David Casa (A8-0270/2018)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за
контрол по отношение на новите психоактивни вещества N-фенилN-[1-(2-фенилетил)
пиперидин-4-ил]циклопропанкарбоксамид (циклопропилфентанил) и 2-метокси-N-фенил-N-
[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил] ацетамид (метоксиацетилфентанил) (09420/2018 - C8-
0278/2018 - 2018/0118(NLE)) - LIBE - Докладчик: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за
мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на
помощ на България, Гърция, Литва и Полша (COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078
(BUD)) - BUDG - Докладчик: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 4/2018 на
Европейския съюз за финансовата 2018 година, придружаващ предложението за
мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на
средства на България, Гърция, Литва и Полша (11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD))
- BUDG - Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)
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- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на
сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Албания
(08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)) - LIBE - Докладчик: Laura Ferrara (A8-
0275/2018)

18. Ред на работа
Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през септември 2018 г. (PE
626.050/PDOJ)  беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от
Правилника за дейността):

Понеделник

Искане на групата ECR за вписване като пета точка от дневния ред за следобед, след
разискването относно доклада Pascal Arimont (A8-0244/2018) относно „Специфични мерки за
Гърция“ (точка 29 от окончателния проект на дневен ред), на изявление на Съвета относно
„Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и реакцията на ЕС“. 

Изказа се Notis Marias, от името на групата ECR, който обоснова искането.

Искане на групата GUE/NGL за вписване като пета точка за следобед, след разискването
относно доклада Pascal Arimont (A8-0244/2018) относно „Специфични мерки за Гърция“
(точка 29 от окончателния проект на дневен ред), на изявления на Съвета и Комисията
относно „Неотдавнашните горски пожари в източна Атика“. Разискването ще приключи с
внасянето на предложения за резолюции, които ще бъдат подложени на гласуване в
четвъртък.

Изказа се Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането.

Изказаха се: Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, която поиска темата на разискването
да обхване и пожарите, които засегнаха други европейски държави освен Гърция, Sofia
Sakorafa и Notis Marias, който повтори искането си.

С поименно гласуване (265 гласа „за“, 23 гласа „против“, 7 гласа „въздържал се“)
Парламентът одобрява искането на групата ECR.

С поименно гласуване (146 гласа „за“, 137 „против“, 13 гласа „въздържал се“) Парламентът
одобрява искането на групата GUE/NGL.

Бяха определени следните крайни срокове: 

предложения за резолюция: вторник, 11 септември 2018 г., 12.00 ч. 

предложения за изменение и предложения за обща резолюция: сряда, 12 септември 2018 г.,
12.00 ч.

предложения за изменение към предложенията за обща резолюция: сряда, 12 септември 2018
г., 13.00 ч.

искания за отделно и разделно гласуване: сряда, 12 септември 2018 г., 19.00 ч. 
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Вторник

Искане на групата S&D за вписване като шеста точка от дневния ред за следобед на
изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно „Заплахата за
разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища“. Разискването ще приключи с
внасянето на предложения за резолюции, които ще бъдат подложени на гласуване в
четвъртък.

Изказа се Soraya Post, от името на групата S&D, която обоснова искането.

С електронно гласуване (168 гласа „за“, 105 гласа „против“, 15 гласа „въздържал се“),
Парламентът одобрява искането.

Бяха определени следните крайни срокове: 

предложения за резолюция: вторник, 11 септември 2018, 12.00 ч. 

предложения за изменение и предложения за обща резолюция: сряда, 12 септември 2018 г.,
12.00 ч. 

предложения за изменение към предложенията за обща резолюция: сряда, 12 септември 2018
г., 13.00 ч. 

искания за отделно и разделно гласуване: сряда, 12 септември 2018 г., 19.00 ч. 

Изказаха се: Philippe Lamberts, който поиска действащото председателство на Съвета да
присъства на разискването относно положението в Унгария (точка 19 от окончателния
проект на дневен ред) (председателят отговори, че това решение трябва да бъде взето от
Съвета), Marek Jurek и Maria João Rodrigues (представител на Съвета посочи, че действащото
председателство на Съвета ще присъства на разискването).

Сряда

Няма предложения за промени.
Четвъртък

Няма предложения за промени.
° 

° ° ° 

С това редът на работа е определен.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател
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19. Европейски корпус за солидарност ***I (разискване)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на
регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС)
№ 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС [COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]
- Комисия по култура и образование. Докладчик: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Helga Trüpel представи доклада.

Изказаха се: Brando Benifei (докладчик по становището на комисията EMPL) и Eleonora
Forenza (докладчик по становището на комисията ENVI).

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Изказаха се: Tiemo Wölken (докладчик по становището на комисията BUDG), Krzysztof
Hetman (докладчик по становището на комисията REGI), Czesław Adam Siekierski (докладчик
по становището на комисията AGRI), Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Julie Ward,
от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, María Teresa Giménez
Barbat, от името на групата ALDE, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Isabella
Adinolfi, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Francesc
Gambús, Liliana Rodrigues, Patrick O'Flynn и Franz Obermayr.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej
Zdrojewski, Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Tibor Navracsics и Helga Trüpel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.11 от протокола от 11.9.2018 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

20. Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов
пакет и обща цел ***I (разискване)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) 2017/825 с цел увеличаване на финансовия пакет на Програмата
за подкрепа на структурните реформи и адаптиране на общата ѝ цел [COM(2017)0825 - C8-
0433/2017- 2017/0334(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Ruža Tomašić
(A8-0227/2018)

Ruža Tomašić представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Csaba Sógor (докладчик по становището на комисията EMPL), Lambert van
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Nistelrooij, от името на групата PPE, Mercedes Bresso, от името на групата S&D, Ivan Jakovčić,
от името на групата ALDE, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Ángela Vallina, от
името на групата GUE/NGL, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името
на групата ENF, Louis-Joseph Manscour и Matthijs van Miltenburg.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki,
Bogdan Andrzej Zdrojewski и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Ruža Tomašić.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.12 от протокола от 11.9.2018 г.

21. Въздействие на политиката на сближаване на ЕС върху Северна
Ирландия (разискване)
Доклад относно въздействието на политиката на сближаване на ЕС върху Северна Ирландия
[2017/2225(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Derek Vaughan (A8-
0240/2018)

Derek Vaughan представи доклада.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се: Андрей Новаков, от името на групата PPE, John Howarth, от името на групата
S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE,
Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Martina Anderson, от името на групата
GUE/NGL, Diane Dodds, независим член на ЕП, Lambert van Nistelrooij и Joachim Zeller.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák,
Izaskun Bilbao Barandica и Julie Ward.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Bogdan Andrzej
Zdrojewski.

Изказаха се: Corina Crețu и Derek Vaughan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 11.9.2018 г.

22. Специфични мерки за Гърция (разискване)
Доклад относно прилагането на специфичните мерки за Гърция съгласно Регламент
2015/1839 [2018/2038(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Pascal Arimont
(A8-0244/2018)
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Pascal Arimont представи доклада.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Изказаха се: Maria Spyraki, от името на групата PPE, Mercedes Bresso, от името на групата
S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Искра Михайлова, от името на групата ALDE,
Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF,
Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Lambert van Nistelrooij и Konstantinos Papadakis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák,
Dimitrios Papadimoulis, Georgios Epitideios и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Corina Crețu и Pascal Arimont.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 11.9.2018 г.

23. Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция, и
реакцията на ЕС (разискване) 
Изявление на Комисията: Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция, и
реакцията на ЕС (2018/2847(RSP))

Corina Crețu (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Maria Spyraki, от името на групата PPE, Miltiadis Kyrkos, от името на групата
S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата
GUE/NGL, Lambert van Nistelrooij, Sofia Sakorafa и Georgios Kyrtsos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák,
Nikos Androulakis, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Georgios Epitideios и Konstantinos
Papadakis.

Изказа се Corina Crețu.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2
от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.8 от протокола от 13.9.2018 г.

24. Начини за реинтеграция на работниците и служителите,
възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена
заетост (кратко представяне)
Доклад относно начините за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се
от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост [2017/2277(INI)] - Комисия по заетост
и социални въпроси. Докладчик: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)
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Jana Žitňanská направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová,
Olga Sehnalová, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Krisztina Morvai и Maria Grapini.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.8 от протокола от 11.9.2018 г.

25. Мерки за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и
другите форми на тормоз на работното място, в публичното
пространство и политическия живот в ЕС (кратко представяне)
Доклад относно мерките за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми
на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС
[2018/2055(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик:
Pina Picierno (A8-0265/2018)

Pina Picierno направи представянето.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Záborská,
Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Pirkko
Ruohonen-Lerner, Krisztina Morvai и Maria Gabriela Zoană.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.14 от протокола от 11.9.2018 г.

26. Отношения между ЕС и трети държави във връзка с
регулирането и надзора на финансовите услуги (кратко представяне)
Доклад относно отношенията между ЕС и трети държави във връзка с регулирането и
надзора на финансовите услуги [2017/2253(INI)] - Комисия по икономически и парични
въпроси. Докладчик: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Brian Hayes направи представянето.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Jonás Fernández.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.9 от протокола от 11.9.2018 г.
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27. Езиковото равенство в ерата на цифровите технологии (кратко
представяне)
Доклад относно езиковото равенство в ерата на цифровите технологии [2018/2028(INI)] -
Комисия по култура и образование. Докладчик: Jill Evans (A8-0228/2018)

Jill Evans направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Helga
Stevens, Maria Lidia Senra Rodríguez, Algirdas Saudargas и Michaela Šojdrová.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.15 от протокола от 11.9.2018 г.

28. Прозрачно и отговорно управление на природните ресурси в
развиващите се страни: случаят с горите (кратко представяне)
Доклад относно прозрачното и отговорно управление на природните ресурси в развиващите
се страни: случаят с горите [2018/2003(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Heidi Hautala
(A8-0249/2018)

Heidi Hautala направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Kateřina
Konečná, Jean-Luc Schaffhauser и Maria Arena.

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.16 от протокола от 11.9.2018 г.

29. Насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони
на ЕС (кратко представяне)
Доклад относно насърчаване на растежа и сближаването в граничните региони на ЕС
[2018/2054(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Krzysztof Hetman (A8-
0266/2018)

Krzysztof Hetman направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Daniel Buda, Maria
Grapini и Aleksander Gabelic. 

Изказа се Corina Crețu (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 11.9.2018 г.
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30. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента
към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163
от Правилника за дейността:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jonás Fernández, Urszula Krupa, Jasenko Selimovic,
Miguel Urbán Crespo, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Pál Csáky, Maria Gabriela Zoană,
Laurenţiu Rebega, Matt Carthy, Zoltán Balczó, László Tőkés, Maria Grapini, Marek Jurek, Martina
Anderson, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Michaela
Šojdrová, Neena Gill, Andrea Bocskor, Michela Giuffrida и Anna Záborská.

31. Дневен ред на следващото заседание
Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE
626.050/OJMA).

32. Закриване на заседанието
Заседанието беше закрито в 22.59 ч.

Klaus Welle Antonio Tajani
генерален секретар председател
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Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel,
Herranz  García,  Hetman,  Heubuch,  Hirsch,  Hoc,  Hoffmann,  Hohlmeier,  Hökmark,  Hölvényi,
Honeyball,  Hookem,  Hortefeux,  Howarth,  Hübner, Hudghton,  Хюсменова,  in  't  Veld,  Iturgaiz,
Iwaszkiewicz,  Jaakonsaari,  Jäätteenmäki,  Jadot,  Jahr,  Jakovčić,  James,  Jamet,  Járóka,  Jáuregui
Atondo,  Jazłowiecka,  Ježek,  Jiménez-Becerril  Barrio,  Joly,  Joulaud,  Jurek,  Juvin,  Kadenbach,
Kalinowski,  Kalniete,  Kammerevert,  Kappel,  Karas,  Karim,  Kariņš,  Karski,  Kaufmann,
Kefalogiannis,  Kelam,  Keller  Jan,  Keller  Ska,  Kelly,  Khan,  Kirton-Darling,  Klinz,  Kłosowski,
Koch,  Kofod,  Kohlíček,  Kölmel,  Konečná,  Kósa,  Köster,  Kouloglou,  Курумбашев,  Kovács,
Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-
Natri,  Kuneva,  Kuźmiuk,  Kyenge,  Kyllönen,  Kyrkos,  Kyrtsos,  Кючюк,  Lamassoure,  Lange,
Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese,
Lietz,  Lins,  Lochbihler,  Loiseau,  Løkkegaard,  Loones,  Lope  Fontagné,  López,  López  Aguilar,
López-Istúriz  White,  Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska,  Lundgren, Łybacka, McAllister,
McAvan,  McGuinness,  McIntyre,  Macovei,  Малинов,  Mamikins,  Mănescu,  Maňka,  Mann,
Manscour,  Marcellesi,  Marias,  Marinescu,  Martin  David,  Martin  Dominique,  Martin  Edouard,
Martusciello,  Marusik,  Maštálka,  Matera,  Matias,  Mato,  Matthews,  Maullu,  Maurel,  Mavrides,
Mayer  Georg,  Mayer  Alex,  Mazuronis,  Meissner,  Melo,  Meszerics,  Metsola,  Meuthen,  Michel,
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Извинени:
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