
20/01/22 703.593/OJ

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2019 2024

Документ за разглеждане в заседание

ДНЕВЕН РЕД

Четвъртък, 20 януари 2022 г.



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 - 13:30     Разисквания

 
Общо разискване - Транспорт на животни

 
Край на общите разисквания

 

09:45 - 11:00     Първо гласуване
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09:00 Обявяване на резултатите

09:00 - 13:30 Разисквания

09:45 - 11:00 Първо гласуване

13:00 Обявяване на резултатите

13:45 - 15:00 Второ гласуване

15:00 - 16:00 Разискване

16:00 Обявяване на резултатите

152 • Сексуално и репродуктивно здраве и права в Европейския съюз

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

[2022/2508(RSP)]

62 • Защита на животните по време на транспортиране

Доклад: Isabel Carvalhais, Daniel Buda (A9-0350/2021)

Доклад относно разследването на предполагаеми нарушения и лошо
администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка със защитата
на животните по време на транспортиране във и извън Съюза

[2020/2269(INI)]

Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране

63 À • Защита на животните по време на транспортиране (препоръка)

[2021/2736(RSP)]

Член 208 от Правилника за дейността

88 • Възможно обявяване на назначенията в комисиите

165 • Гласуване на изменения

166 • Нарушения на основните свободи в Хонконг

Предложения за резолюции
[2022/2503(RSP)]

167 • Ситуацията в Казахстан

Предложения за резолюции
[2022/2505(RSP)]



 

13:00      Обявяване на резултатите

 

13:45 - 15:00     Второ гласуване

 

15:00 - 16:00     Разискване
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168 • Политическата криза в Судан

Предложения за резолюции
[2022/2504(RSP)]

170 • Защита на животните по време на транспортиране (препоръка)

[2021/2736(RSP)]

161 • Окончателно гласуване

132 À - Нарушения на основните свободи в Хонконг

B9-0066/2022, RC B9-0067/2022, B9-0067/2022, B9-0071/2022, B9-0073/2022, B9-0075/2022,
B9-0076/2022

[2022/2503(RSP)]

134 À - Ситуацията в Казахстан

B9-0064/2022, RC B9-0065/2022, B9-0065/2022, B9-0072/2022, B9-0074/2022, B9-0077/2022,
B9-0079/2022

[2022/2505(RSP)]

133 À - Политическата криза в Судан

RC B9-0068/2022, B9-0068/2022, B9-0069/2022, B9-0070/2022, B9-0078/2022, B9-0080/2022,
B9-0081/2022, B9-0082/2022

[2022/2504(RSP)]

34 À«««I - Законодателен акт за цифровите услуги

Доклад: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

[COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)]

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

63 À - Защита на животните по време на транспортиране (препоръка)

B9-0057/2022

[2021/2736(RSP)]

Член 208 от Правилника за дейността



 

16:00      Обявяване на резултатите
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17 À • Овластяване на европейската младеж: трудовата заетост и социалното
възстановяване след пандемията

Въпроси с искане за устен отговор

Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska,
Leila Chaibi (O-000077/2021 - B9-0003/22)
Комисия по заетост и социални въпроси
Съвет
Овластяване на европейската младеж: трудовата заетост и социалното възстановяване след
пандемията

Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska,
Leila Chaibi (O-000075/2021 - B9-0002/22)
Комисия по заетост и социални въпроси
Комисия
Овластяване на европейската младеж: трудовата заетост и социалното възстановяване след
пандемията

[2021/2952(RSP)]

Гласуването ще се проведе през февруари
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