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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     Разисквания (или след обявяването на резултатите)

 

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и

принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)

 

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

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

09:45 - 11:00 Първо гласуване

13:00 Обявяване на резултатите

13:45 - 15:00 Второ гласуване

14:30 - 16:30 Разисквания

16:30 Обявяване на резултатите

61 À • Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус)

Въпрос с искане за устен отговор

[2021/2511(RSP)]

97 À • Руанда: случаят на Пол Русесабагина

RC B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021,
B9-0134/2021, B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À • Положението с правата на човека в Казахстан

B9-0143/2021, RC B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021,
B9-0147/2021, B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]

99 À • Политическата ситуация в Уганда

B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021,
B9-0140/2021, B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]

122 • Гласуване на изменения

124 • Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен

Предложения за резолюции
[2021/2539(RSP)]

125 • Положението в Мианмар

Предложения за резолюции
[2021/2540(RSP)]



 

13:00      Обявяване на резултатите

 

13:45 - 15:00     Второ гласуване
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126 • Руанда: случаят на Пол Русесабагина

Предложения за резолюции
[2021/2543(RSP)]

127 • Положението с правата на човека в Казахстан

Предложения за резолюции
[2021/2544(RSP)]

128 • Политическата ситуация в Уганда

Предложения за резолюции
[2021/2545(RSP)]

129 • Окончателно гласуване

   

61 À - Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус)

Предложения за резолюции

B9-0109/2021

[2021/2511(RSP)]

90 À - Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен

Предложения за резолюции

B9-0118/2021, RC B9-0119/2021, B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021,
B9-0127/2021, B9-0129/2021

[2021/2539(RSP)]

91 À - Положението в Мианмар

Предложения за резолюции

RC B9-0116/2021, B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021,
B9-0128/2021

[2021/2540(RSP)]

97 À - Руанда: случаят на Пол Русесабагина

Предложения за резолюции

RC B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021,
B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À - Положението с правата на човека в Казахстан

Предложения за резолюции

B9-0143/2021, RC B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021,
B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]



 

14:30 - 16:30     Разисквания

 

16:30      Обявяване на резултатите
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99 À - Политическата ситуация в Уганда

Предложения за резолюции

B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021,
B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]

60 À - 25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи
предизвикателства по отношение на правата на жените

Предложения за резолюции

B9-0113/2021, B9-0114/2021

[2021/2509(RSP)]

66 • Одобрение и дистрибуция на прозрачни маски

Изявление на Комисията

[2021/2519(RSP)]

93 • Хуманитарното положение в Етиопия

Изявление на Комисията

[2021/2542(RSP)]
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