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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)

 

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и

принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)
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09:00 Обявяване на резултатите

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

09:30 - 10:45 Първо гласуване

13:00 Обявяване на резултатите

13:45 - 15:00 Второ гласуване

14:30 - 16:30 Разискване

16:30 Обявяване на резултатите

74 • Санкциите на Съединените американски щати и принципите на правовата
държава

Въпрос с искане за устен отговор

Juan Fernando López Aguilar (O-000057/2021 - B9-0034/21)
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Комисия
Санкциите на Съединените американски щати и принципите на правовата държава

[2021/2868(RSP)]

75 À • Правителствени репресии срещу протестите и гражданите в Куба

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À • Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021,
B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À • Положението в бежанския лагер Какума в Кения

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021,
B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]



09:30 - 10:45     Първо гласуване
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103 • Гласуване на изменения

104 • Правителствени репресии срещу протестите и гражданите в Куба

Предложения за резолюции
[2021/2872(RSP)]

105 • Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ

Предложения за резолюции
[2021/2873(RSP)]

106 • Положението в бежанския лагер Какума в Кения

Предложения за резолюции
[2021/2874(RSP)]

107 • Прилагане на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация

Доклад: Sven Giegold (A9-0193/2021)
[2020/2046(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси

108 • Положението в Афганистан

Предложения за резолюции
[2021/2877(RSP)]

109 • Положението в Ливан

Предложения за резолюции
[2021/2878(RSP)]

110 • Свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на закона в Полша

Предложения за резолюции
[2021/2880(RSP)]

111 • Укрепване на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим
орган на ЕС по етика

Доклад: Daniel Freund (A9-0260/2021)
[2020/2133(INI)]
Комисия по конституционни въпроси

102 • Окончателно гласуване

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)

[2021/2035(INL)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Комисия по правата на жените и равенството между половете



13:00      Обявяване на резултатите

 

13:45 - 15:00     Второ гласуване
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101 • Окончателно гласуване

75 À - Правителствени репресии срещу протестите и гражданите в Куба

Предложения за резолюции

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À - Случаят на защитника на правата на човека Ахмед Мансур в ОАЕ

Предложения за резолюции

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À - Положението в бежанския лагер Какума в Кения

Предложения за резолюции

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]

61 À - Прилагане на изискванията на ЕС за обмена на данъчна информация

Доклад: Sven Giegold (A9-0193/2021)

[2020/2046(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

81 À - Положението в Афганистан

Предложения за резолюции

B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

[2021/2877(RSP)]

82 À - Положението в Ливан

Предложения за резолюции

B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

[2021/2878(RSP)]

85 À - Свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на върховенството на закона в Полша

Предложения за резолюции

B9-0461/2021, B9-0463/2021

[2021/2880(RSP)]

29 À - Укрепване на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим
орган на ЕС по етика

Доклад: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Доклад относно укрепването на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване
на независим орган на ЕС по етика

[2020/2133(INI)]

Комисия по конституционни въпроси



14:30 - 16:30     Разискване

 

16:30      Обявяване на резултатите
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62 À • Прозрачност на ЕС при разработването, закупуването и разпространението на
ваксини срещу COVID-19

Въпрос с искане за устен отговор

Dolors Montserrat (O-000046/2021 - B9-0033/21)
Комисия по петиции
Комисия
Прозрачност на ЕС при разработването, закупуването и разпространението на ваксини срещу
COVID-19

[2021/2678(RSP)]

Гласуването ще се проведе през октомври
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