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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 - 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

3 3Сряда, 15 септември 2021 г.

696.160/OJ 696.160/OJ

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)]
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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)]
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