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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 - 09:20

 

09:30 - 10:15     

 

11:00      Обявяване на резултатите

 

15:00 - 15:45     

 

16:30      Обявяване на резултатите

 

17:30 - 18:15     

 

19:00      Обявяване на резултатите
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09:00 - 09:20 Разисквания

09:30 - 10:15 ГЛАСУВАНЕ

11:00 Обявяване на резултатите

15:00 - 15:45 ГЛАСУВАНЕ

16:30 Обявяване на резултатите

17:30 - 18:15 ГЛАСУВАНЕ

19:00 Обявяване на резултатите

19:30 - 20:15 ГЛАСУВАНЕ

21:00 Обявяване на резултатите

142 • Кратко представяне на кандидатите за избор на председател

104 - Избор на председател на Парламента

[2021/3047(RSO)]

Първи тур

102 - Избор на заместник-председатели на Парламента

[2021/3045(RSO)]

Първи тур

43 • Избор на заместник-председатели на Парламента

Евентуално, втори тур



19:30 - 20:15     

 

21:00      Обявяване на резултатите
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146 • Избор на заместник-председатели на Парламента

Евентуално, трети и последен тур
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