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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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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
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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
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