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Легенда на процедурите
 

Ако Парламентът не разпореди друго, разгледаните текстове се подлагат на гласуване в следната последователност:
 

À = Срокове    ´ = Срокове, ако са били поискани    6 = Текстът все още не е приет, евентуални срокове

1. Трето четене

- Обикновена законодателна процедура («««III)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на общия проект

2. Одобрение

- Процедура на одобрение («««)
когато договорите изискват мнозинство от всички членове на Парламента за приемане или отхвърляне на решение за
одобрение

3. Второ четене

- Обикновена законодателна процедура («««II)
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне или изменение на позицията на Съвета; мнозинство от
подадените гласове за одобрение на позицията на Съвета

4. Правилник на Европейския парламент

- Изменения на Правилника
мнозинство от общия брой на членовете на Парламента за приемане на измененията
мнозинство от подадените гласове за приемане на предложението за решение

5. Първо  четене

- Обикновена законодателна процедура («««I)
мнозинство от подадените гласове за одобрение или изменение на законодателното предложение
мнозинство от подадените гласове за приемане на проекта на законодателна резолюция

6. Одобрение

- Процедура на одобрение («««)
когато договорите изискват мнозинство от подадените гласове за приемане или отхвърляне на решението за
одобрение

7. Други процедури

- Процедура на консултация («)
мнозинство от подадените гласове за одобрение или изменение на законодателното предложение
мнозинство от подадените гласове за приемане на проекта на законодателна резолюция

- Други (декларации, устни въпроси, доклади по собствена инициатива, снемане на имунитет)
мнозинство от подадените гласове за приемане на предложението за резолюция или решение
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08:30      Обявяване на резултатите

 

08:30 - 13:00     Разисквания (или след обявяването на резултатите)

 

13:00 - 14:15     Първо гласуване
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08:30 Обявяване на резултатите

08:30 - 13:00 Разисквания (или след обявяването на резултатите)

13:00 - 14:15 Първо гласуване

15:00 - 19:30 Разисквания

19:00 Обявяване на резултатите

20:00 - 21:15 Второ гласуване

45 À«««I • Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Комисия по бюджети

Комисия по икономически и парични въпроси

88 • Фактическа забрана на аборта в Полша

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2537(RSP)]

100 • Гласуване на изменения

105 • Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г.

Доклад: Sven Simon (A9-0002/2021)
[2020/2123(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси

101 • Нов план за действие за кръгова икономика

Доклад: Jan Huitema (A9-0008/2021)
[2020/2077(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

132 • Хуан Фернандо Лопес Агилар, Мария Сорая Родригес Рамос (LIBE/FEMM A9-0011/2021)  -
Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора

107 • Изпълнението във връзка с член 43 от Директивата относно  процедурите за предоставяне на
закрила

Доклад: Erik Marquardt (A9-0005/2021)
[2020/2047(INI)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи



 

15:00 - 19:30     Разисквания

 

19:00      Обявяване на резултатите

 

20:00 - 21:15     Второ гласуване
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135 • Публичен достъп до документи за периода 2016 – 2018 г.

Доклад: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
[2019/2198(INI)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

109 • Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите

Доклад: Özlem Demirel (A9-0006/2021)
[2019/2188(INI)]
Комисия по заетост и социални въпроси

110 • Въздействието на Covid-19 върху младежта и спорта

Предложения за резолюции
[2020/2864(RSP)]

89 • Посещение на върховния представител/заместник-председател в Русия във
връзка с неотдавнашните репресии срещу протестиращите и опозицията

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

[2021/2538(RSP)]

90 À • Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен

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

[2021/2539(RSP)]

91 À • Положението в Мианмар

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

[2021/2540(RSP)]

31 À • Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна

Доклад: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна

[2019/2202(INI)]

Комисия по външни работи

111 • Гласуване на временното споразумение

45 À«««I - Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Комисия по бюджети

Комисия по икономически и парични въпроси
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94 • Окончателно гласуване

   

27 À - Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г.

Доклад: Sven Simon (A9-0002/2021)

[2020/2123(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

19 À - Нов план за действие за кръгова икономика

Доклад: Jan Huitema (A9-0008/2021)

[2020/2077(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

29 À - Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора

Доклад: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

[2020/2029(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Комисия по правата на жените и равенството между половете

54 À - Изпълнението във връзка с член 43 от Директивата относно  процедурите за предоставяне на
закрила

Доклад: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

[2020/2047(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

28 À - Публичен достъп до документи за периода 2016 – 2018 г.

Доклад: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

[2019/2198(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Член 122, параграф 7

18 À - Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите

Доклад: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

[2019/2188(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси

83 À - Въздействието на Covid-19 върху младежта и спорта

Предложения за резолюции

B9-0115/2021

[2020/2864(RSP)]
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