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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



Сряда, 10 февруари 2021 г.

 

 

09:00      Обявяване на резултатите

 

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

 

13:00 - 14:15     Първо гласуване
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09:00 Обявяване на резултатите

09:00 - 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

92 • Актуално състояние във връзка със стратегията на ЕС за ваксиниране срещу
COVID-19

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2541(RSP)]

112 • Гласуване на изменения

113 • Правила за използване на слотовете на летищата в Общността:  временно освобождаване

Доклад:
[2020/0358(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм

114 • Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2)

Доклад:
[2021/0012(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм

115 • Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна

Доклад: Michael Gahler (A9-0219/2020)
[2019/2202(INI)]
Комисия по външни работи

116 • Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална
справедливост и издръжливост

Предложения за резолюции
[2020/2818(RSP)]



15:00 - 19:30     Разисквания

 
Общо разискване - Пакет за възстановяване на капиталовите пазари:

Директива за пазарите на финансови инструменти и проспект на ЕС за

възстановяване

 
Край на общите разисквания

 

19:00      Обявяване на резултатите
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68 • Демократичен контрол върху социалните медии и защитата на основните
права

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2512(RSP)]

52 À«««I • Пазари на финансови инструменти

Доклад: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията
за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията
на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от
COVID-19

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

(Разискване: 23/11/2020, гласуване: 25/11/2020)

53 À«««I • Проспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за
финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от
пандемията от COVID-19

Доклад: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта
на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници
с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

60 À • 25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи
предизвикателства по отношение на правата на жените

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2509(RSP)]



20:00 - 21:15     Второ гласуване
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117 • Гласувания относно временни споразумения

52 À«««I - Пазари на финансови инструменти

Доклад: Markus Ferber (A9-0208/2020)

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

(Разискване: 23/11/2020, гласуване: 25/11/2020)

53 À«««I - Проспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел
подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19

Доклад: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

118 • Окончателно гласуване

   

63 6 «««I - Правила за използване на слотовете на летищата в Общността:  временно освобождаване

Доклад:

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

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

64 6 «««I - Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2)

Доклад:

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

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

31 À - Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна

Доклад: Michael Gahler (A9-0219/2020)

[2019/2202(INI)]

Комисия по външни работи

43 À - Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална
справедливост и издръжливост

Предложения за резолюции

B9-0108/2021

[2020/2818(RSP)]

119 • Гласуване на изменения

120 • 25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи
предизвикателства по отношение на правата на жените

Предложения за резолюции
[2021/2509(RSP)]
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