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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



Съдържание

Съдържание

696.160/OJ 696.160/OJ

Понеделник, 13 септември 2021 г. 1

17:00 - 21:30 Разисквания 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Общо разискване - Здраве и профилактика на заболяванията 1

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията  - Доклад: Joanna Kopcińska
(A9-0253/2021) 1

Сериозни трансгранични заплахи за здравето  - Доклад: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021) 1

Справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през платформи – нови форми
на заетост, свързани с развитието на цифровите технологии  - Доклад: Sylvie Brunet (A9-0257/2021) 1

Кратко представяне на следните доклади: 2

Рибари за бъдещето  - Доклад: Manuel Pizarro (A9-0230/2021) 2

Към ориентиран към бъдещето транспорт по вътрешните водни пътища в Европа  - Доклад:
Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021) 2

Към по-силно партньорство с най-отдалечените региони на ЕС  - Доклад: Stéphane Bijoux
(A9-0241/2021) 2

Нов подход към морската стратегия за Атлантическия океан  - Доклад: Younous Omarjee
(A9-0243/2021) 2

18:30 - 19:45 Гласуване 2

Забележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в зависимост
от броя на измененията 2

Гласуване на временно споразумение 2

Правна закрила на Общността на сортовете растения: удължаване на срока за някои видове  - Доклад:
Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021) 2

Гласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността) 2

Удължаване на срока на валидност на сертификатите за безопасност и лицензите на железопътните
предприятия, извършващи дейност в тунела под Ламанша  - Доклад: 3

Тайно гласуване 3

Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Ги Верхофстад  - Доклад: Ангел Джамбазки
(A9-0238/2021) 3

Единни гласувания 3

Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз   - Доклад: Tomas Tobé
(A9-0244/2021) 3

Правата на ЛГБТИК в ЕС - Предложение за резолюция 3

Вторник, 14 септември 2021 г. 4

09:00  Обявяване на резултатите 4

09:00 - 13:00 Разисквания (или след обявяването на резултатите) 4

Представяне на пакета „Подготвени за цел 55“ след публикуването на доклада на
Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) - Изявления на Съвета и
Комисията 4

Общо разискване - Природните бедствия в Европа 4

Природните бедствия през лятото на 2021 г. - Въпрос с искане за устен отговор (O-000059/2021 -
B9-0035/21) 4

Въздействието на природните бедствия в Европа, предизвикани от изменението на климата -
Изявление на Комисията 4

Представяне от Съвета на неговата позиция по проекта на общ бюджет – финансова 2022 година 4



Съдържание

696.160/OJ 696.160/OJ

13:00 - 14:15 Гласуване 4

Единни гласувания 4

Към ориентиран към бъдещето транспорт по вътрешните водни пътища в Европа  - Доклад: Caroline
Nagtegaal (A9-0231/2021) 4

Към по-силно партньорство с най-отдалечените региони на ЕС  - Доклад: Stéphane Bijoux
(A9-0241/2021) 5

Нов подход към морската стратегия за Атлантическия океан  - Доклад: Younous Omarjee
(A9-0243/2021) 5

Гласуване на изменения 5

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията 5

Сериозни трансгранични заплахи за здравето 5

15:00 - 20:00 Разисквания 5

Положението в Афганистан - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 5

Положението в Ливан - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 5

Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия  - Доклад: Andrius Kubilius
(A9-0259/2021) 5

Нова стратегия ЕС – Китай  - Доклад: Hilde Vautmans (A9-0252/2021) 5

19:00  Обявяване на резултатите 6

20:30 - 23:00 Разисквания 6

Директива за синята карта на ЕС  - Доклад: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017) 6

Създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) за периода 2021 – 2027 г.  -
Препоръка за второ четене: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021) 6

Общо разискване - Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит 6

Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит  - Доклад: Pascal Arimont
(A9-0178/2021) 6

Проект на коригиращ бюджет № 1/2021: Резерв за приспособяване във връзка с последиците от
Брексит  - Доклад: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021) 6

Сряда, 15 септември 2021 г. 7

09:00 - 13:00 Разискване 7

Състояние на Съюза - Декларация на председателя на Комисията 7

13:00 - 14:15 Първо гласуване 7

Единно гласуване 7

Проект на коригиращ бюджет № 1/2021: Резерв за приспособяване във връзка с последиците от
Брексит  - Доклад: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021) 7

Удължаване на срока на валидност на сертификатите за безопасност и лицензите на железопътните
предприятия, извършващи дейност в тунела под Ламанша  - Доклад: 7

Гласувания относно временни споразумения 7

Официален контрол на животни и продукти от животински произход за гарантиране на спазването на
забраната на някои видове употреба на антимикробни средства  - Доклад: Pascal Canfin
(A9-0195/2021) 7

Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит  - Доклад: Pascal Arimont
(A9-0178/2021) 7

Директива за синята карта на ЕС  - Доклад: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017) 8

Предложение за отхвърляне на позицията на Съвета 8

Създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) за периода 2021 – 2027 г.  -
Препоръка за второ четене: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021) 8

Окончателно гласуване 8



Съдържание
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Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията  - Доклад: Joanna Kopcińska
(A9-0253/2021) 8

Сериозни трансгранични заплахи за здравето  - Доклад: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021) 8

Гласуване на изменения 8

Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: критерии за определянето на
антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за лечението на някои инфекции при хората 8

Нова стратегия ЕС – Китай 8

Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия 8

Насоки за политиките по заетостта на държавите членки 8

Справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през платформи – нови форми
на заетост, свързани с развитието на цифровите технологии 8

Рибари за бъдещето 9

Планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните
изследвания, регулаторните изпитвания и образованието 9

15:00 - 20:00 Разисквания 9

Прилагане на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация  - Доклад: Sven Giegold
(A9-0193/2021) 9

Скандалът с шпионския софтуер "Пегас" - Изявления на Съвета и Комисията 9

Свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на закона в Полша - Изявления
на Съвета и Комисията 9

Определяне на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83,
параграф 1 от ДФЕС  - Доклад: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021) 9

19:00  Обявяване на резултатите 9

20:00 - 21:15 Второ гласуване 10

Единни гласувания 10

Споразумение за улесняване на издаването на визи между ЕС и Кабо Верде  - Препоръка: Juan
Fernando López Aguilar (A9-0264/2021) 10

Изменение на Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета с цел привеждането му в съответствие с
правилата на ЕС относно защитата на личните данни  - Доклад: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021) 10

Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси: привеждане в съответствие с
правилата на ЕС относно защитата на личните данни  - Доклад: Marina Kaljurand (A9-0237/2021) 10

Споразумение между ЕС и Корея: някои аспекти на въздухоплавателните услуги  - Препоръка:
Dominique Riquet (A9-0251/2021) 10

Гласуване на изменения 10

Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - Определяне на основаното на пола
насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС 10

Окончателно гласуване 10

Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: критерии за определянето на
антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за лечението на някои инфекции при хората 10

Нова стратегия ЕС – Китай  - Доклад: Hilde Vautmans (A9-0252/2021) 11

Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия  - Доклад: Andrius Kubilius
(A9-0259/2021) 11

Насоки за политиките по заетостта на държавите членки  - Доклад: Lucia Ďuriš Nicholsonová
(A9-0262/2021) 11

Справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през платформи – нови форми
на заетост, свързани с развитието на цифровите технологии  - Доклад: Sylvie Brunet (A9-0257/2021) 11

Рибари за бъдещето  - Доклад: Manuel Pizarro (A9-0230/2021) 11

Планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в научните
изследвания, регулаторните изпитвания и образованието - Предложения за резолюции 11

20:30 - 23:00 Разисквания 11

Принос на ЕС за трансформирането на световните продоволствени системи за постигане на целите за
устойчиво развитие - Въпрос с искане за устен отговор (O-000043/2021 - B9-0031/21) 11

Обръщане на отрицателните социални последствия от пандемията от COVID-19 - Въпрос с искане за
устен отговор (O-000044/2021 - B9-0032/21) 12



Съдържание

696.160/OJ 696.160/OJ

Четвъртък, 16 септември 2021 г. 13

09:00  Обявяване на резултатите 13

09:00 - 13:00 Разисквания (или след обявяването на резултатите) 13

Санкциите на Съединените американски щати и принципите на правовата държава - Въпрос с искане
за устен отговор (O-000057/2021 - B9-0034/21) 13

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава (член 144 от Правилника за дейността) 13

Правителствени репресии срещу протестите и гражданите в Куба 13

Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ 13

Положението в бежанския лагер Какума в Кения 13

09:30 - 10:45 Първо гласуване 14

Гласуване на изменения 14

Правителствени репресии срещу протестите и гражданите в Куба 14

Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ 14

Положението в бежанския лагер Какума в Кения 14

Прилагане на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация 14

Положението в Афганистан 14

Положението в Ливан 14

Свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на закона в Полша 14

Укрепване на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган
на ЕС по етика 14

Окончателно гласуване 14

Определяне на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83,
параграф 1 от ДФЕС  - Доклад: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021) 14

13:00  Обявяване на резултатите 15

13:45 - 15:00 Второ гласуване 15

Окончателно гласуване 15

Правителствени репресии срещу протестите и гражданите в Куба - Предложения за резолюции 15

Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ - Предложения за резолюции 15

Положението в бежанския лагер Какума в Кения - Предложения за резолюции 15

Прилагане на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация  - Доклад: Sven Giegold
(A9-0193/2021) 15

Положението в Афганистан - Предложения за резолюции 15

Положението в Ливан - Предложения за резолюции 15

Свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на закона в Полша -
Предложения за резолюции 15

Укрепване на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган
на ЕС по етика  - Доклад: Daniel Freund (A9-0260/2021) 15

14:30 - 16:30 Разискване 16

Прозрачност на ЕС при разработването, закупуването и разпространението на ваксини срещу COVID-
19 - Въпрос с искане за устен отговор (O-000046/2021 - B9-0033/21) 16

16:30  Обявяване на резултатите 16



Съдържание
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Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 18

Срокове 20



Понеделник, 13 септември 2021 г.

 

 

17:00 - 21:30     Разисквания

 
Общо разискване - Здраве и профилактика на заболяванията

 
Край на общите разисквания

1 1Понеделник, 13 септември 2021 г.

696.160/OJ 696.160/OJ

17:00 - 21:30 Разисквания

18:30 - 19:45 Гласуване

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

45 À«««I • Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Доклад: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 851/2004 за създаване на
Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

32 À«««I • Сериозни трансгранични заплахи за здравето

Доклад: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на
Решение № 1082/2013/ЕС

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

58 À • Справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през
платформи – нови форми на заетост, свързани с развитието на цифровите
технологии

Доклад: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Доклад относно справедливи условия на труд, права и социална закрила за
работещите през платформи – нови форми на заетост, свързани с развитието на
цифровите технологии

[2019/2186(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси



Кратко представяне на следните доклади:

 

18:30 - 19:45     Гласуване
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34 À • Рибари за бъдещето

Доклад: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Доклад относно рибари за бъдещето: привличане на ново поколение работници
към риболовната промишленост и създаване на заетост в крайбрежните
общности

[2019/2161(INI)]

Комисия по рибно стопанство

17 • Към ориентиран към бъдещето транспорт по вътрешните водни пътища в
Европа

Доклад: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Доклад „Към ориентиран към бъдещето транспорт по вътрешните водни
пътища в Европа“

[2021/2015(INI)]

Комисия по транспорт и туризъм

12 • Към по-силно партньорство с най-отдалечените региони на ЕС

Доклад: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Доклад „Към по-силно партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“

[2020/2120(INI)]

Комисия по регионално развитие

52 • Нов подход към морската стратегия за Атлантическия океан

Доклад: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Доклад относно нов подход към морската стратегия за Атлантическия океан

[2020/2276(INI)]

Комисия по регионално развитие

59 • Забележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в
зависимост от броя на измененията

88 • Гласуване на временно споразумение

56 À«««I - Правна закрила на Общността на сортовете растения: удължаване на срока за някои видове

Доклад: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
удължаването на срока на правната закрила на Общността на сортовете растения за вида Asparagus и
за групите видове цветни луковици, дървесни дребни плодове и дървесни декоративни растения

[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

48 • Гласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)
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66 À«««I - Удължаване на срока на валидност на сертификатите за безопасност и лицензите на
железопътните предприятия, извършващи дейност в тунела под Ламанша

Доклад:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

87 • Тайно гласуване

Имунитет

78 - Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Ги Верхофстад

Доклад: Ангел Джамбазки (A9-0238/2021)

Доклад относно искане за защита на привилегиите и имунитетите на Ги Верхофстад

[2021/2030(IMM)]

Комисия по правни въпроси

100 • Единни гласувания

53 « - Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз

Доклад: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Доклад относно предложението 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 -  - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]

Комисия по развитие

(Гласуване: 31/01/2019)

47 - Правата на ЛГБТИК в ЕС

Предложение за резолюция

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

член 227 от Правилника за дейността



Вторник, 14 септември 2021 г.

 

 

09:00      Обявяване на резултатите

 

09:00 - 13:00     Разисквания (или след обявяването на резултатите)

 
Общо разискване - Природните бедствия в Европа

 
Край на общите разисквания

 

13:00 - 14:15     Гласуване
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09:00 Обявяване на резултатите

09:00 - 13:00 Разисквания (или след обявяването на резултатите)

13:00 - 14:15 Гласуване

15:00 - 20:00 Разисквания

19:00 Обявяване на резултатите

20:30 - 23:00 Разисквания

79 • Представяне на пакета „Подготвени за цел 55“ след публикуването на доклада
на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC)

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2875(RSP)]

73 • Природните бедствия през лятото на 2021 г.

Въпрос с искане за устен отговор

Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Комисия по регионално развитие
Комисия
Природните бедствия през лятото на 2021 г.

[2021/2867(RSP)]

80 • Въздействието на природните бедствия в Европа, предизвикани от
изменението на климата

Изявление на Комисията

[2021/2876(RSP)]

51 • Представяне от Съвета на неговата позиция по проекта на общ бюджет –
финансова 2022 година

[2021/2762(RSP)]

90 • Единни гласувания

17 - Към ориентиран към бъдещето транспорт по вътрешните водни пътища в Европа

Доклад: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

[2021/2015(INI)]

Комисия по транспорт и туризъм



 

15:00 - 20:00     Разисквания

5 5Вторник, 14 септември 2021 г.

696.160/OJ 696.160/OJ

12 - Към по-силно партньорство с най-отдалечените региони на ЕС

Доклад: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

[2020/2120(INI)]

Комисия по регионално развитие

52 - Нов подход към морската стратегия за Атлантическия океан

Доклад: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

[2020/2276(INI)]

Комисия по регионално развитие

91 • Гласуване на изменения

92 • Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Доклад: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
[2020/0320(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

93 • Сериозни трансгранични заплахи за здравето

Доклад: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
[2020/0322(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

81 À • Положението в Афганистан

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

[2021/2877(RSP)]

82 À • Положението в Ливан

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

[2021/2878(RSP)]

44 À • Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия

Доклад: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Доклад относно препоръка на Европейския парламент към Съвета, Комисията и
заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно насоката на
развитие на политическите отношения между ЕС и Русия

[2021/2042(INI)]

Комисия по външни работи

член 118 от Правилника за дейността

21 À • Нова стратегия ЕС – Китай

Доклад: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Доклад относно нова стратегия ЕС – Китай

[2021/2037(INI)]

Комисия по външни работи



19:00      Обявяване на резултатите

 

20:30 - 23:00     Разисквания

 
Общо разискване - Резерв за приспособяване във връзка с последиците от

Брексит

 
Край на общите разисквания
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36 À«««I • Директива за синята карта на ЕС

Доклад: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на
Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави
за целите на трудова заетост, изискваща висока степен на умения

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

86 À«««II • Създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) за
периода 2021 – 2027 г.

Препоръка за второ четене: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на
приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Комисия по външни работи

11 À«««I • Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит

Доклад: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета за създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от
Брексит

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Комисия по регионално развитие

43 • Проект на коригиращ бюджет № 1/2021: Резерв за приспособяване във
връзка с последиците от Брексит

Доклад: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет №
1/2021 на Европейския съюз за финансовата 2021 година – Резерв за
приспособяване във връзка с последиците от Брексит

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Комисия по бюджети



Сряда, 15 септември 2021 г.

 

 

09:00 - 13:00     Разискване

 

13:00 - 14:15     Първо гласуване
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09:00 - 13:00 Разискване

13:00 - 14:15 Първо гласуване

15:00 - 20:00 Разисквания

19:00 Обявяване на резултатите

20:00 - 21:15 Второ гласуване

20:30 - 23:00 Разисквания

50 • Състояние на Съюза

Декларация на председателя на Комисията

[2021/2763(RSP)]

94 • Единно гласуване

43 - Проект на коригиращ бюджет № 1/2021: Резерв за приспособяване във връзка с последиците от
Брексит

Доклад: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Комисия по бюджети

66 À«««I - Удължаване на срока на валидност на сертификатите за безопасност и лицензите на
железопътните предприятия, извършващи дейност в тунела под Ламанша

Доклад:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

95 • Гласувания относно временни споразумения

46 À«««I - Официален контрол на животни и продукти от животински произход за гарантиране на
спазването на забраната на някои видове употреба на антимикробни средства

Доклад: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) 2017/625 по отношение на официалния контрол на животни и продукти от
животински произход, изнасяни от трети държави за Съюза, за да се гарантира спазването на
забраната на някои видове употреба на антимикробни средства

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

(Гласуване: 24/06/2021)

11 À«««I - Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит

Доклад: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Комисия по регионално развитие
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36 À«««I - Директива за синята карта на ЕС

Доклад: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

127 • Предложение за отхвърляне на позицията на Съвета

86 À«««II - Създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) за периода 2021 – 2027 г.

Препоръка за второ четене: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Комисия по външни работи

96 • Окончателно гласуване

45 À«««I - Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Доклад: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

32 À«««I - Сериозни трансгранични заплахи за здравето

Доклад: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

116 • Гласуване на изменения

125 • Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: критерии за
определянето на антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за лечението на
някои инфекции при хората

118 • Нова стратегия ЕС – Китай

Доклад: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
[2021/2037(INI)]
Комисия по външни работи

119 • Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия

Доклад: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
[2021/2042(INI)]
Комисия по външни работи

121 • Насоки за политиките по заетостта на държавите членки

Доклад: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)
[2021/0137(NLE)]
Комисия по заетост и социални въпроси

122 • Справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през платформи –
нови форми на заетост, свързани с развитието на цифровите технологии

Доклад: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)
[2019/2186(INI)]
Комисия по заетост и социални въпроси



 

15:00 - 20:00     Разисквания

 

19:00      Обявяване на резултатите
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123 • Рибари за бъдещето

Доклад: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)
[2019/2161(INI)]
Комисия по рибно стопанство

124 • Планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в
научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието

Предложения за резолюции
[2021/2784(RSP)]

61 À • Прилагане на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация

Доклад: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Доклад относно прилагането на изискванията на ЕС за обмена на данъчна
информация: осъществен напредък, извлечени поуки и пречки, които трябва да
бъдат преодолени

[2020/2046(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

84 • Скандалът с шпионския софтуер "Пегас"

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2879(RSP)]

85 À • Свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на
закона в Полша

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2880(RSP)]

55 À • Определяне на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по
смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС

Доклад: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно определянето на основаното
на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1
от ДФЕС

[2021/2035(INL)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Комисия по правата на жените и равенството между половете



20:00 - 21:15     Второ гласуване
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97 • Единни гласувания

70 ««« - Споразумение за улесняване на издаването на визи между ЕС и Кабо Верде

Препоръка: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на
Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за изменение на Споразумението
за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо
Верде и на Европейския съюз

[05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

68 «««I - Изменение на Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета с цел привеждането му в съответствие
с правилата на ЕС относно защитата на личните данни

Доклад: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета с цел привеждането му в съответствие с правилата на ЕС
относно защитата на личните данни

[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

69 «««I - Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси: привеждане в
съответствие с правилата на ЕС относно защитата на личните данни

Доклад: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Директива 2014/41/ЕС с цел привеждането ѝ в съответствие с правилата на ЕС относно защитата на
личните данни

[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

71 ««« - Споразумение между ЕС и Корея: някои аспекти на въздухоплавателните услуги

Препоръка: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Съюза на
споразумението между Европейския съюз и Република Корея относно някои аспекти на
въздухоплавателните услуги

[05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)]

Комисия по транспорт и туризъм

99 • Гласуване на изменения

114 • Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - Определяне на основаното на пола
насилие като нова област на престъпност по смисъла на член 83, параграф 1 от ДФЕС

98 • Окончателно гласуване

83 À - Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: критерии за
определянето на антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за лечението на
някои инфекции при хората

B9-0424/2021

[2021/2718(DEA)]



 

20:30 - 23:00     Разисквания
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21 À - Нова стратегия ЕС – Китай

Доклад: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

[2021/2037(INI)]

Комисия по външни работи

44 À - Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия

Доклад: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

[2021/2042(INI)]

Комисия по външни работи

член 118 от Правилника за дейността

54 À« - Насоки за политиките по заетостта на държавите членки

Доклад: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките по заетостта на
държавите членки

[COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)]

Комисия по заетост и социални въпроси

58 À - Справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през платформи –
нови форми на заетост, свързани с развитието на цифровите технологии

Доклад: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

[2019/2186(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси

34 À - Рибари за бъдещето

Доклад: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

[2019/2161(INI)]

Комисия по рибно стопанство

60 À - Планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в
научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието

Предложения за резолюции

RC B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021,
B9-0432/2021

[2021/2784(RSP)]

(Разискване: 08/07/2021)

64 • Принос на ЕС за трансформирането на световните продоволствени системи за
постигане на целите за устойчиво развитие

Въпрос с искане за устен отговор

Tomas Tobé, Norbert Lins (O-000043/2021 - B9-0031/21)
Комисия по развитие
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Комисия
Принос на ЕС за трансформирането на световните продоволствени системи за постигане на целите
за устойчиво развитие

[2021/2750(RSP)]
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63 • Обръщане на отрицателните социални последствия от пандемията от COVID-
19

Въпрос с искане за устен отговор

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000044/2021 - B9-0032/21)
Комисия по заетост и социални въпроси
Комисия
Обръщане на отрицателните социални последствия от пандемията от COVID-19

[2021/2734(RSP)]



Четвъртък, 16 септември 2021 г.

 

 

09:00      Обявяване на резултатите

 

09:00 - 13:00     Разисквания (или след обявяването на резултатите)

 

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и

принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)
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09:00 Обявяване на резултатите

09:00 - 13:00 Разисквания (или след обявяването на резултатите)

09:30 - 10:45 Първо гласуване

13:00 Обявяване на резултатите

13:45 - 15:00 Второ гласуване

14:30 - 16:30 Разискване

16:30 Обявяване на резултатите

74 • Санкциите на Съединените американски щати и принципите на правовата
държава

Въпрос с искане за устен отговор

Juan Fernando López Aguilar (O-000057/2021 - B9-0034/21)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Комисия
Санкциите на Съединените американски щати и принципите на правовата държава

[2021/2868(RSP)]

75 À • Правителствени репресии срещу протестите и гражданите в Куба

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À • Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021,
B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À • Положението в бежанския лагер Какума в Кения

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021,
B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]



09:30 - 10:45     Първо гласуване
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103 • Гласуване на изменения

104 • Правителствени репресии срещу протестите и гражданите в Куба

Предложения за резолюции
[2021/2872(RSP)]

105 • Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ

Предложения за резолюции
[2021/2873(RSP)]

106 • Положението в бежанския лагер Какума в Кения

Предложения за резолюции
[2021/2874(RSP)]

107 • Прилагане на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация

Доклад: Sven Giegold (A9-0193/2021)
[2020/2046(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси

108 • Положението в Афганистан

Предложения за резолюции
[2021/2877(RSP)]

109 • Положението в Ливан

Предложения за резолюции
[2021/2878(RSP)]

110 • Свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на закона в Полша

Предложения за резолюции
[2021/2880(RSP)]

111 • Укрепване на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим
орган на ЕС по етика

Доклад: Daniel Freund (A9-0260/2021)
[2020/2133(INI)]
Комисия по конституционни въпроси

102 • Окончателно гласуване

55 À - Определяне на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на
член 83, параграф 1 от ДФЕС

Доклад: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

[2021/2035(INL)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Комисия по правата на жените и равенството между половете



13:00      Обявяване на резултатите

 

13:45 - 15:00     Второ гласуване
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101 • Окончателно гласуване

75 À - Правителствени репресии срещу протестите и гражданите в Куба

Предложения за резолюции

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À - Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ

Предложения за резолюции

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À - Положението в бежанския лагер Какума в Кения

Предложения за резолюции

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]

61 À - Прилагане на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация

Доклад: Sven Giegold (A9-0193/2021)

[2020/2046(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

81 À - Положението в Афганистан

Предложения за резолюции

B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

[2021/2877(RSP)]

82 À - Положението в Ливан

Предложения за резолюции

B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

[2021/2878(RSP)]

85 À - Свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на закона в Полша

Предложения за резолюции

B9-0461/2021, B9-0463/2021

[2021/2880(RSP)]

29 À - Укрепване на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим
орган на ЕС по етика

Доклад: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Доклад относно укрепването на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване
на независим орган на ЕС по етика

[2020/2133(INI)]

Комисия по конституционни въпроси



14:30 - 16:30     Разискване

 

16:30      Обявяване на резултатите
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62 À • Прозрачност на ЕС при разработването, закупуването и разпространението на
ваксини срещу COVID-19

Въпрос с искане за устен отговор

Dolors Montserrat (O-000046/2021 - B9-0033/21)
Комисия по петиции
Комисия
Прозрачност на ЕС при разработването, закупуването и разпространението на ваксини срещу
COVID-19

[2021/2678(RSP)]

Гласуването ще се проведе през октомври



 

 
Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 

Срокове

17 17

696.160/OJ 696.160/OJ



Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

 
 

Понеделник, 13 септември 2021 г.

 

17:00 - 21:30

 

 

Вторник, 14 септември 2021 г.

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 23:00

 

18 18Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)
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Комисия (включително отговорите) :30'

Докладчици (3 x 6') :18'

Докладчици по становище (3 x 1') :3'

Докладчици (Член 60 от Правилника за дейността) (4 x 4') :16'

Членове на ЕП :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 7' 30

Съвет (включително отговорите) :20'

Комисия (включително отговорите) :25'

Председател на комисията по бюджети :3'

Докладчици по бюджета (2 x 3') :6'

Автори (комисии) :5'

Членове на ЕП :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 7' 30

Комисия (включително отговорите) :10'

Заместник-председател на Комисията/върховен представител
(включително отговорите)

:20'

Докладчици (2 x 6') :12'

Докладчик по становище :1'

Членове на ЕП :180'

PPE : 43' 30, S&D : 36', Renew : 25', Verts/ALE : 19', ID : 18' 30, ECR : 16' 30, The Left : 11', NI : 10' 30

Комисия (включително отговорите) :15'

Докладчици (5 x 6') :30'

Докладчици по становище (3 x 1') :3'

Членове на ЕП :60'

PPE : 13', S&D : 11', Renew : 8', Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 6', The Left : 4' 30, NI : 4' 30



Сряда, 15 септември 2021 г.

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 23:00

 

 

Четвъртък, 16 септември 2021 г.

 

09:00 - 13:00

 

14:30 - 16:30

 

19 19Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)
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Съвет (включително отговорите) :5'

Председател на Комисията (включително отговорите) :40'

Членове на ЕП :134' 30

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, Verts/ALE : 14' 30, ID : 14', ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI : 8'

Съвет (включително отговорите) :20'

Комисия (включително отговорите) :30'

Докладчици (3 x 6') :18'

Членове на ЕП :150' 30

PPE : 36', S&D : 30', Renew : 20' 30, Verts/ALE : 16', ID : 15' 30, ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9'

Комисия (включително отговорите) :10'

Автори (комисии) (2 x 5') :10'

Членове на ЕП :90'

PPE : 20' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9' 30, ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 6'

Комисия (включително отговорите) :20'

Автор на всяко предложение за резолюция (член 144 от
Правилника за дейността)

:1'

Членове на ЕП :134' 30

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, Verts/ALE : 14' 30, ID : 14', ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI : 8'

Комисия (включително отговорите) :5'

Автор (комисия) :5'

Членове на ЕП :75'

PPE : 17', S&D : 14', Renew : 10', Verts/ALE : 8', ID : 8', ECR : 7' 30, The Left : 5' 30, NI : 5'



Срокове

 
 

Понеделник, 13 септември 2021 г.

 

 

Вторник, 14 септември 2021 г.

 

20 20Срокове
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45 À • Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията  - Доклад: Joanna Kopcińska
(A9-0253/2021)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 8 септември, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 10 септември, 12:00 ч.

32 À • Сериозни трансгранични заплахи за здравето  - Доклад: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 8 септември, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 10 септември, 12:00 ч.

58 À • Справедливи условия на труд, права и социална закрила за работещите през платформи – нови
форми на заетост, свързани с развитието на цифровите технологии  - Доклад: Sylvie Brunet
(A9-0257/2021)

- Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюция

Понеделник, 13 септември, 19:00 ч.

- Алтернативни общи предложения за резолюции Вторник, 14 септември, 10:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 14 септември, 16:00 ч.

34 À • Рибари за бъдещето  - Доклад: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

- Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюция

Понеделник, 13 септември, 19:00 ч.

- Алтернативни общи предложения за резолюции Вторник, 14 септември, 10:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 14 септември, 16:00 ч.

56 À • Правна закрила на Общността на сортовете растения: удължаване на срока за някои видове  -
Доклад: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 8 септември, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 10 септември, 12:00 ч.

66 À • Удължаване на срока на валидност на сертификатите за безопасност и лицензите на
железопътните предприятия, извършващи дейност в тунела под Ламанша  - Доклад:

- Изменения; отхвърляне Вторник, 14 септември, 12:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 14 септември, 19:00 ч.

81 À • Положението в Афганистан - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Вторник, 14 септември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Сряда, 15 септември, 10:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 15 септември, 11:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Сряда, 15 септември, 19:00 ч.



 

Сряда, 15 септември 2021 г.
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82 À • Положението в Ливан - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Вторник, 14 септември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Сряда, 15 септември, 10:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 15 септември, 11:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Сряда, 15 септември, 19:00 ч.

44 À • Насока на развитие на политическите отношения между ЕС и Русия  - Доклад: Andrius Kubilius
(A9-0259/2021)

- Изменения Сряда, 8 септември, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 10 септември, 12:00 ч.

21 À • Нова стратегия ЕС – Китай  - Доклад: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

- Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюция

Понеделник, 13 септември, 19:00 ч.

- Алтернативни общи предложения за резолюции Вторник, 14 септември, 10:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 14 септември, 16:00 ч.

36 À • Директива за синята карта на ЕС  - Доклад: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 8 септември, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 10 септември, 12:00 ч.

86 À • Създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) за периода 2021 – 2027 г.  -
Препоръка за второ четене: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

- Изменения; отхвърляне Вторник, 14 септември, 12:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 14 септември, 19:00 ч.

11 À • Резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит  - Доклад: Pascal Arimont
(A9-0178/2021)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 8 септември, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 10 септември, 12:00 ч.

66 À • Удължаване на срока на валидност на сертификатите за безопасност и лицензите на
железопътните предприятия, извършващи дейност в тунела под Ламанша  - Доклад:

- Изменения; отхвърляне Вторник, 14 септември, 12:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 14 септември, 19:00 ч.

46 À • Официален контрол на животни и продукти от животински произход за гарантиране на
спазването на забраната на някои видове употреба на антимикробни средства  - Доклад: Pascal
Canfin (A9-0195/2021)

- Изменения; отхвърляне Понеделник, 13 септември, 19:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 14 септември, 16:00 ч.

61 À • Прилагане на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация  - Доклад: Sven Giegold
(A9-0193/2021)

- Изменения Сряда, 8 септември, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 10 септември, 12:00 ч.
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85 À • Свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на закона в Полша -
Изявления на Съвета и Комисията

- Предложения за резолюции Вторник, 14 септември, 10:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Сряда, 15 септември, 10:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 15 септември, 11:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Сряда, 15 септември, 19:00 ч.

55 À • Определяне на основаното на пола насилие като нова област на престъпност по смисъла на член
83, параграф 1 от ДФЕС  - Доклад: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

- Изменения Понеделник, 13 септември, 19:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 14 септември, 16:00 ч.

83 À • Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: критерии за
определянето на антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за лечението на някои
инфекции при хората

- Изменения Понеделник, 13 септември, 19:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 14 септември, 16:00 ч.

54 À • Насоки за политиките по заетостта на държавите членки  - Доклад: Lucia Ďuriš Nicholsonová
(A9-0262/2021)

- Изменения Сряда, 8 септември, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 10 септември, 12:00 ч.

60 À • Планове и действия за ускоряване на прехода към иновации без използването на животни в
научните изследвания, регулаторните изпитвания и образованието - Предложения за резолюции

- Предложения за резолюции Сряда, 8 септември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 13 септември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 13 септември, 20:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 14 септември, 16:00 ч.

75 À • Правителствени репресии срещу протестите и гражданите в Куба

- Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 13 септември, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)

Сряда, 15 септември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от
Правилника за дейността)

Сряда, 15 септември, 14:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Сряда, 15 септември, 19:00 ч.

76 À • Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ

- Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 13 септември, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)

Сряда, 15 септември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от
Правилника за дейността)

Сряда, 15 септември, 14:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Сряда, 15 септември, 19:00 ч.



23 23Срокове

696.160/OJ 696.160/OJ

77 À • Положението в бежанския лагер Какума в Кения

- Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 13 септември, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)

Сряда, 15 септември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от
Правилника за дейността)

Сряда, 15 септември, 14:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Сряда, 15 септември, 19:00 ч.

29 À • Укрепване на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим
орган на ЕС по етика  - Доклад: Daniel Freund (A9-0260/2021)

- Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюция

Понеделник, 13 септември, 19:00 ч.

- Алтернативни общи предложения за резолюции Вторник, 14 септември, 10:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 14 септември, 16:00 ч.

62 À • Прозрачност на ЕС при разработването, закупуването и разпространението на ваксини срещу
COVID-19 - Въпрос с искане за устен отговор (O-000046/2021 - B9-0033/21)

Сроковете предстоят да бъдат уточнени
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