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Forklaring af procedurerne
 

Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes de behandlede tekster under afstemning i følgende rækkefølge:
 

À = Frister    ´ = Frister efter anmodning    6 = Tekst endnu ikke vedtaget, muligvis frister

1. Tredjebehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««III)
til godkendelse af det fælles udkast kræves et flertal af de afgivne stemmer

2. Godkendelse

- Godkendelsesprocedure («««)
når traktaterne kræver et flertal blandt Parlamentets medlemmer for at vedtage eller forkaste afgørelsen om godkendelse

3. Andenbehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««II)
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre Rådets holdning; flertal af de afgivne stemmer for at
godkende Rådets holdning

4. Europa-Parlamentets forretningsorden

- Ændringer af forretningsordenen
flertal af Parlamentets medlemmer for at vedtage ændringer
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til afgørelse

5. Førstebehandling

- Almindelig lovgivningsprocedure («««I)
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage eller ændre det lovgivningsmæssige forslag
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

6. Godkendelse

- Godkendelsesprocedure («««)
når traktaterne kræver et flertal af de afgivne stemmer for at vedtage eller forkaste afgørelsen om godkendelse

7. Andre procedurer

- Høringsprocedure («)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende eller ændre det lovgivningsmæssige forslag
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til lovgivningsmæssig beslutning

- Andre (redegørelser, mundtlige forespørgsler, initiativbetænkninger, ophævelse af immunitet)
flertal af de afgivne stemmer for at vedtage forslaget til beslutning eller afgørelse
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09:00 - 09:20

 

09:30 - 10:15     

 

11:00      Meddelelse af resultater

 

15:00 - 15:45     

 

16:30      Meddelelse af resultater

 

17:30 - 18:15     

 

19:00      Meddelelse af resultater
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09:00 - 09:20 Forhandling

09:30 - 10:15 AFSTEMNINGSTID

11:00 Meddelelse af resultater

15:00 - 15:45 AFSTEMNINGSTID

16:30 Meddelelse af resultater

17:30 - 18:15 AFSTEMNINGSTID

19:00 Meddelelse af resultater

19:30 - 20:15 AFSTEMNINGSTID

21:00 Meddelelse af resultater

142 • Kort præsentation ved kandidaterne til posten som formand

104 - Valg af formand for Europa-Parlamentet

[2021/3047(RSO)]

Første valgrunde

102 - Valg af næstformænd i Parlamentet

[2021/3045(RSO)]

Første valgrunde

43 • Valg af næstformænd i Parlamentet

Eventuelt anden valgrunde



19:30 - 20:15     

 

21:00      Meddelelse af resultater
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146 • Valg af næstformænd i Parlamentet

Eventuelt tredje og sidste valgrunde
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