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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     Разискване (или след обявяването на резултатите)

 

13:00 - 14:45     Първо гласуване
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09:00 Обявяване на резултатите

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

13:00 - 14:45 Първо гласуване

15:00 - 20:00 Разисквания

19:00 Обявяване на резултатите

20:00 - 21:45 Второ гласуване

20:30 - 21:30 Разискване

110 • Повишаването на цените на енергията – решения на европейско равнище:
ролята на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници и
необходимостта от справяне с енергийната бедност

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2904(RSP)]

130 • Окончателно гласуване

45 À - Бъдещето на отношенията между ЕС и САЩ

Доклад: Tonino Picula (A9-0250/2021)

[2021/2038(INI)]

Комисия по външни работи

131 • Гласуване на изменения

133 • Доклад за изпълнението във връзка с доверителните фондове на ЕС и за бежанците в Турция -
Zver, Hölvényi, Lewandowski (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021)

134 • Състояние на способностите на ЕС за кибернетична отбрана

Доклад: Urmas Paet (A9-0234/2021)
[2020/2256(INI)]
Комисия по външни работи

135 • Арктика: възможности, проблеми и предизвикателства за сигурността

Доклад: Anna Fotyga (A9-0239/2021)
[2020/2112(INI)]
Комисия по външни работи

150 • Защита на лицата с увреждания чрез петиции: извлечени поуки

Доклад: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
[2020/2209(INI)]
Комисия по петиции



15:00 - 20:00     Разисквания

 

19:00      Обявяване на резултатите

 

20:00 - 21:45     Второ гласуване

2 2Сряда, 6 октомври 2021 г.

698.067/OJ 698.067/OJ

156 À • Досиетата „Пандора“: последици за усилията за борба с изпирането на пари,
избягването на данъци и данъчните измами

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2922(RSP)]

Гласуването ще се състои през следващата месечна сесия

44 À • Реформиране на политиката на ЕС относно вредните данъчни практики
(включително реформата на групата „Кодекс за поведение“)

Доклад: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Доклад относно реформирането на политиката на ЕС относно вредните данъчни
практики (включително реформата на групата „Кодекс за поведение“)

[2020/2258(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

148 • Актуалното състояние във връзка с представените планове за възстановяване
и устойчивост, очакващи одобрение

Изявление на Комисията

[2021/2911(RSP)]

43 À • Банков съюз – годишен доклад за 2020 г.

Доклад: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Доклад относно Банковия съюз – годишен доклад за 2020 г.

[2020/2122(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

136 • Гласуване на изменения

137 • Банков съюз – годишен доклад за 2020 г.

Доклад: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
[2020/2122(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси

138 • Реформиране на политиката на ЕС относно вредните данъчни практики (включително
реформата на групата „Кодекс за поведение“)

Доклад: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
[2020/2258(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси

139 • Окончателно гласуване



 

20:30 - 21:30     Разискване
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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)

[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)

[2020/2256(INI)]

Комисия по външни работи

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

Доклад: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

[2020/2112(INI)]

Комисия по външни работи

20 À - Защита на лицата с увреждания чрез петиции: извлечени поуки

Доклад: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

[2020/2209(INI)]

Комисия по петиции

109 • Липса на воля от страна на Съвета за постигане на напредък по механизма за
преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен
контекст

Въпрос с искане за устен отговор

Younous Omarjee (O-000061/2021 - B9-0037/21)
Комисия по регионално развитие
Съвет
Липса на воля от страна на Съвета за постигане на напредък по механизма за преодоляване на
правните и административните пречки в трансграничен контекст

[2021/2886(RSP)]
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