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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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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:
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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
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