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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)
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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

16:30 Обявяване на резултатите

97 À«««I • Агенция на Европейския съюз в областта на убежището

Доклад: Елена Йончева (A8-0392/2016)

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на
Съвета относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището и за
отмяна на Регламент (ЕС) № 439/2010

[COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Гласуването ще се състои по време на бъдеща месечна сесия.

111 À • Положението с правата на човека в Мианмар, включително положението
на религиозните и етническите групи

B9-0501/2021, RC B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021,
B9-0505/2021, B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]

112 À • Случаят на Пол Русесабагина в Руанда

RC B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021,
B9-0510/2021, B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À • Законът на щата Тексас, САЩ, относно абортите

RC B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021,
B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]



09:45 - 11:00     Първо гласуване

 

13:00      Обявяване на резултатите

 

13:45 - 15:00     Второ гласуване
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140 • Окончателно гласуване

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

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

[2020/2122(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

44 À - 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

141 • Гласуване на изменения

142 • Положението с правата на човека в Мианмар, включително положението на религиозните и
етническите групи

Предложения за резолюции
[2021/2905(RSP)]

143 • Случаят на Пол Русесабагина в Руанда

Предложения за резолюции
[2021/2906(RSP)]

144 • Законът на щата Тексас, САЩ, относно абортите

Предложения за резолюции
[2021/2910(RSP)]

145 • Положението в Беларус след една година протести и насилственото им потушаване

Предложения за резолюции
[2021/2881(RSP)]

146 • Хуманитарното положение в Тигре

Предложения за резолюции
[2021/2902(RSP)]

147 • Окончателно гласуване

111 À - Положението с правата на човека в Мианмар, включително положението на религиозните и
етническите групи

Предложения за резолюции

B9-0501/2021, RC B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-0505/2021,
B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]



 

16:30      Обявяване на резултатите
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112 À - Случаят на Пол Русесабагина в Руанда

Предложения за резолюции

RC B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021, B9-0510/2021,
B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À - Законът на щата Тексас, САЩ, относно абортите

Предложения за резолюции

RC B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021, B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]

53 À - Положението в Беларус след една година протести и насилственото им потушаване

Предложения за резолюции

RC B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021,
B9-0496/2021

[2021/2881(RSP)]

108 À - Хуманитарното положение в Тигре

Предложения за резолюции

RC B9-0484/2021, B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-0492/2021,
B9-0493/2021, B9-0495/2021

[2021/2902(RSP)]
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