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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 - 11:50     Разисквания

 

12:00 - 12:30     Тържествено заседание

 

12:30 - 13:45     Гласуване
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09:00 - 11:50 Разисквания

12:00 - 12:30 Тържествено заседание

12:30 - 13:45 Гласуване

15:00 - 20:00 Разисквания

16:30 Обявяване на резултатите

20:30 - 22:00 Разисквания

132 • Резултати от 26-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на
ООН по изменение на климата в Глазгоу (COP 26)

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2975(RSP)]

133 • Обръщение на Светлана Тихановска

150 • Общ бюджет

75 - Бюджетна процедура за 2022 г.:  общ проект

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

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

Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет за бюджета

94 - Проект на коригиращ бюджет № 5/2021: Хуманитарна помощ за бежанците в Турция

Доклад: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

Доклад относно позицията на Съвета по проект на коригиращ бюджет № 5/2021 на Европейския
съюз за финансовата 2021 година: Хуманитарна помощ за бежанците в Турция

[12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)]

Комисия по бюджети

108 - Проект на коригиращ бюджет № 6/2021: Допълнителни дози ваксини за държавите с ниски и
по-ниски средни доходи, подсилване на МГЗС и други корекции в разходите и приходите

Доклад: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

Доклад относно позицията на Съвета по проект на коригиращ бюджет № 6/2021  на Европейския
съюз за финансовата 2021 година - Допълнителни дози ваксини за държавите с ниски и по-ниски
средни доходи, подсилване на МГЗС и други корекции в разходите и приходите

[14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)]

Комисия по бюджети

151 • Окончателно гласуване



 

15:00 - 20:00     Разисквания
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73 À - Европейска стратегия за суровините от изключителна важност

Доклад: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

[2021/2011(INI)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

78 À - Преразглеждане на Финансовия регламент с оглед на влизането в сила на многогодишната
финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.

Доклад: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

[2021/2162(INI)]

Комисия по бюджети

Комисия по бюджетен контрол

71 À - Фармацевтична стратегия за Европа

Доклад: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

[2021/2013(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

152 • Гласуване на изменения

161 • Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията:
заявление от Испания — EGF/2021/001 ES/País Vasco — металургия

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
[2021/0316(BUD)]
Комисия по бюджети

162 • Политика и право в областта на законната миграция

Доклад: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
[2020/2255(INL)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

163 • Въвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на цифровото
прилагане на социалноосигурителните права и на справедливата мобилност

Предложение за резолюция
[2021/2620(RSP)]

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

Предложение за резолюция
[2021/2769(RSP)]

117 • Ролята на ЕС в борбата с пандемията от Covid-19: Как да се ваксинира целият
свят?

Разискване по актуален въпрос (член 162 от Правилника за дейността)

[2021/2926(RSP)]

135 • Състояние на енергийния съюз

Изявление на Комисията

[2021/2976(RSP)]



 

16:30      Обявяване на резултатите

 

20:30 - 22:00     Разисквания
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136 À • Основните права и върховенството на закона в Словения, и по-специално
забавеното назначаване на прокурори в Европейската прокуратура

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2978(RSP)]

Гласуването ще се състои през декември

124 • Европейски план за действие за борба с редките болести

Изявление на Комисията

[2021/2940(RSP)]

113 • Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2020 г.

[2021/2929(RSP)]

В присъствието на Клаус-Хайнер Лене, председател на Сметната палата
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