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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 - 12:00     Разисквания
 
Общо разискване - Обща селскостопанска политика (ОСП)
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09:00 - 12:00 Разисквания

12:00 - 13:15 Гласуване

15:00 - 20:00 Разисквания

16:00 Обявяване на резултатите

20:30 - 22:30 Разисквания

84 À«««I • Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите
планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и
финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР

Доклад: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове,
които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата
селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани
от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и
Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

(Разискване: 20/10/2020, гласуване: 23/10/2020)

85 À«««I • Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг

Доклад: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата
селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

(Разискване: 20/10/2020, гласуване: 23/10/2020)



 
Край на общите разисквания

 

12:00 - 13:15     Гласуване
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86 À«««I • Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти

Доклад: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща
организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012
относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) №
251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила
на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС)
№ 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-
отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на
специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на
малките острови в Егейско море

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

(Разискване: 20/10/2020, гласуване: 23/10/2020)

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

147 • Гласувания относно временни споразумения

84 À«««I - Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да
бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР

Доклад: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

(Разискване: 20/10/2020, гласуване: 23/10/2020)

85 À«««I - Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг

Доклад: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

(Разискване: 20/10/2020, гласуване: 23/10/2020)

86 À«««I - Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти

Доклад: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

(Разискване: 20/10/2020, гласуване: 23/10/2020)

148 • Единни гласувания

87 «««I - Производство по несъстоятелност: замяна на приложения А и Б към регламента

Доклад: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на
приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност

[COM(2021)0231 - C9-0178/2021 - 2021/0118(COD)]

Комисия по правни въпроси
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107 «««I - Интегрирана статистика за земеделските стопанства: принос на Съюза съгласно МФР за
периода 2021—2027 г.

Доклад: Riho Terras (A9-0310/2021)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) 2018/1091 по отношение на приноса на Съюза за интегрираната статистика за
земеделските стопанства съгласно финансовата рамка за периода 2021—2027 г.

[COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

111 «««I - Пакет с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни
продукти (ПИПДОЗИП):  основни информационни документи. Удължаване на срока на
действие на преходните разпоредби

Доклад: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) № 1286/2014 по отношение на удължаването на срока на действие на преходните
разпоредби за управляващите дружества, инвестиционните дружества и лицата, които консултират
относно или продават дялове от предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни
книжа (ПКИПЦК) и фондове, различни от ПКИПЦК

[COM(2021)0397 - C9-0326/2021 - 2021/0215(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

110 «««I - Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК): използване
на основни информационни документи

Доклад: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Директива 2009/65/ЕО по отношение на използването на основни информационни документи от
управляващите дружества на предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа
(ПКИПЦК)

[COM(2021)0399 - C9-0327/2021 - 2021/0219(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

82 - Политиката на ЕС в областта на спорта: оценка и възможни перспективи

Доклад: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

[2021/2058(INI)]

Комисия по култура и образование

79 À - Цифровизация на европейската система за докладване, мониторинг и одит

Доклад: Maria Grapini (A9-0311/2021)

Доклад с препоръки към Комисията относно цифровизация на европейската система за докладване,
мониторинг и одит

[2021/2054(INL)]

Комисия по бюджетен контрол

149 • Гласуване на изменения

158 • Европейска стратегия за суровините от изключителна важност

Доклад: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)
[2021/2011(INI)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

159 • UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) Преразглеждането на Финансовия регламент с оглед
на влизането в сила на многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г.



 

15:00 - 20:00     Разисквания

 

16:00      Обявяване на резултатите

 

20:30 - 22:30     Разисквания
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160 • Фармацевтична стратегия за Европа

Доклад: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)
[2021/2013(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

131 • Заключения от заседанието на Европейския съвет от 21 – 22 октомври 2021 г.

Изявления на Европейския съвет и Комисията

[2021/2895(RSP)]

Един кръг от изказвания на председателите на политическите групи

143 • Положението в Беларус и по границата й с ЕС и последици за сигурността и
хуманитарната ситуация

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2985(RSP)]

121 • Осъждане на полицейското насилие срещу ромското население в ЕС

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2907(RSP)]

83 À • Политика и право в областта на законната миграция

Доклад: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

Доклад с препоръки към Комисията относно политика и право в областта на
законната миграция

[2020/2255(INL)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

75 • Бюджетна процедура за 2022 г.:  общ проект

Доклад: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

 Доклад относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата
2022 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната
процедура

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет за бюджета

69 À • Многостранни преговори с оглед на 12-ата министерска конференция на СТО
в Женева, 30 ноември – 3 декември 2021 г.

Изявление на Комисията

[2021/2769(RSP)]

130 • Положението в Босна и Херцеговина

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2974(RSP)]
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