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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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13:00 - 14:15     Първо гласуване
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09:00 - 13:00 Разисквания

13:00 - 14:15 Първо гласуване

15:00 - 20:00 Разисквания

16:30 Обявяване на резултатите

20:00 - 21:15 Второ гласуване

20:30 - 23:00 Разисквания

45 À • Бъдещето на отношенията между ЕС и САЩ

Доклад: Tonino Picula (A9-0250/2021)

Доклад относно бъдещето на отношенията между ЕС и САЩ

[2021/2038(INI)]

Комисия по външни работи

53 À • Положението в Беларус след една година протести и насилственото им
потушаване

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

[2021/2881(RSP)]

104 • Забележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в
зависимост от броя на измененията

116 • Гласуване на временно споразумение

30 À«««I - Околна среда: Орхуската конвенция

Доклад: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно
прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в
процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към
институциите и органите на Общността

[COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

(Разискване: 19/05/2021, гласуване: 20/05/2021)

117 • Единни гласувания

154 À - Предложение за създаване на делегация в Парламентарната асамблея между ЕС и
Обединеното кралство и определяне на числения ѝ състав

B9-0479/2021

[2021/2917(RSO)]
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28 ««« - Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Гренландия и
Дания

Препоръка: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство
в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз, от една страна, и правителството на
Гренландия и правителството на Дания, от друга страна, и на протокола за изпълнение към него

[COM(2021)0072 -  - 06566/2021 - C9-0154/2021 - 2021/0037(NLE)]

Комисия по рибно стопанство

27 - Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Гренландия и
Дания (резолюция)

Доклад: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на
Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство
между Европейския съюз, от една страна, и правителството на Гренландия и правителството на
Дания, от друга страна, и на протокола за изпълнение към него

[2021/0037M(NLE)]

Комисия по рибно стопанство

74 - Подновяване на назначението на Юлия Лафранк в комитета, създаден съгласно член 255 от
Договора за функционирането на Европейския съюз

B9-0478/2021

[2021/2171(INS)]

107 - Назначаване на председател на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

Доклад: Irene Tinagli (A9-0272/2021)

Доклад относно предложението за назначаване на председател на Европейския орган за ценни книжа
и пазари (ESMA)

[N9-0058/2021 - C9-0369/2021 - 2021/0902(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

103 « - Временно суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа при внос на
някои промишлени продукти на Канарските острови

Доклад: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

Доклад относно предложението за Регламент на Съвета за временно суспендиране на автономните
мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти на Канарските острови

[COM(2021)0392 - C9-0351/2021 - 2021/0209(CNS)]

Комисия по регионално развитие

121 • Гласуване на изменения

122 • Ролята на политиката за развитие в борбата срещу загубата на биологично разнообразие в
развиващите се страни в контекста на изпълнението на Програмата до 2030 г.

Доклад: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)
[2020/2274(INI)]
Комисия по развитие

123 • Изкуственият интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните
органи по наказателноправни въпроси

Доклад: Petar Vitanov (A9-0232/2021)
[2020/2016(INI)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

125 • Въздействието на насилието от страна на интимния партньор и родителските права върху
жените и децата - Доклад: Kountoura, Regimenti (JURI/FEMM A9-0254/2021)



 

15:00 - 20:00     Разисквания
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126 • Рамка за политиката на ЕС в областта на пътната безопасност за периода 2021 – 2030 г. –
препоръки относно следващите стъпки за постигане на „нулева смъртност“

Доклад: Elena Kountoura (A9-0211/2021)
[2021/2014(INI)]
Комисия по транспорт и туризъм

127 • Възстановяване на рибните запаси в Средиземно море – оценка и следващи стъпки

Доклад: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)
[2019/2178(INI)]
Комисия по рибно стопанство

151 • Орган на ЕС за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации:
осигуряване на координиран подход на ЕС при бъдещи здравни кризи и ролята
на Европейския парламент в това отношение

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2916(RSP)]

54 À • Доклад за изпълнението във връзка с доверителните фондове на ЕС и
Механизма за бежанците в Турция

Доклад: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

Доклад относно доклада за изпълнението във връзка с доверителните фондове на
ЕС и Механизма за бежанците в Турция

[2020/2045(INI)]

Комисия по външни работи

Комисия по развитие

Комисия по бюджети

46 À • Състояние на способностите на ЕС за кибернетична отбрана

Доклад: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Доклад относно състоянието на способностите на ЕС за кибернетична отбрана

[2020/2256(INI)]

Комисия по външни работи

108 À • Хуманитарното положение в Тигре

Изявление на Комисията

[2021/2902(RSP)]

14 À • Арктика: възможности, проблеми и предизвикателства за сигурността

Доклад: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Доклад относно Арктика: възможности, проблеми и предизвикателства за
сигурността

[2020/2112(INI)]

Комисия по външни работи



16:30      Обявяване на резултатите

 

20:00 - 21:15     Второ гласуване
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118 • Окончателно гласуване

55 À - Ролята на политиката за развитие в борбата срещу загубата на биологично разнообразие в
развиващите се страни в контекста на изпълнението на Програмата до 2030 г.

Доклад: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

[2020/2274(INI)]

Комисия по развитие

48 À - Изкуственият интелект в наказателното право и използването му от полицията и съдебните
органи по наказателноправни въпроси

Доклад: Петър Витанов (A9-0232/2021)

[2020/2016(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

47 À - Въздействието на насилието от страна на интимния партньор и родителските права върху
жените и децата

Доклад: Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

[2019/2166(INI)]

Комисия по правни въпроси

Комисия по правата на жените и равенството между половете

50 À - Рамка за политиката на ЕС в областта на пътната безопасност за периода 2021 – 2030 г. –
препоръки относно следващите стъпки за постигане на „нулева смъртност“

Доклад: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

[2021/2014(INI)]

Комисия по транспорт и туризъм

42 À - Възстановяване на рибните запаси в Средиземно море – оценка и следващи стъпки

Доклад: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

[2019/2178(INI)]

Комисия по рибно стопанство

101 À - Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността:  удължаване на
срока на одобренията на активни вещества, включително на хлоротолурон и дифеноконазол

B9-0481/2021

[2021/2869(RSP)]

102 À - Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: технически критерии
за проверка с цел определяне на условията, при които дадена икономическа дейност се
квалифицира като допринасяща съществено за смекчаването на изменението на климата или
за адаптирането към изменението на климата, и с цел определяне дали тази икономическа
дейност не нанася значителни вреди във връзка с постигането на някоя от другите екологични
цели

B9-0476/2021, B9-0477/2021

[2021/2753(DEA)]

119 • Гласуване на изменения



 

20:30 - 23:00     Разисквания
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120 • Бъдещето на отношенията между ЕС и САЩ

Доклад: Tonino Picula (A9-0250/2021)
[2021/2038(INI)]
Комисия по външни работи

51 • Оценка на мерките на Съюза в полза на туристическия сектор на ЕС с
приближаването на края на летния сезон

Въпрос с искане за устен отговор

Karima Delli (O-000054/2021 - B9-0036/21)
Комисия по транспорт и туризъм
Комисия
Оценка на мерките на Съюза в полза на туристическия сектор на ЕС с приближаването на края на
летния сезон

[2021/2816(RSP)]

41 • Дезинформацията и ролята на социалните платформи

Въпрос с искане за устен отговор

Raphaël Glucksmann (O-000060/2021 - B9-0038/21)
Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във всички
демократични процеси в Европейския съюз
Комисия
Дезинформацията и ролята на социалните платформи

[2021/2870(RSP)]
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