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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

15:00 - 16:00 Разискване

16:00 Обявяване на резултатите

74 • Стандарти по отношение на прозрачността и административни стандарти -
обработване на заявления за публичен достъп, основани на Регламент ЕО №
1049/2001

Изявление на Комисията

[2022/2578(RSP)]

56 • Необходимост от амбициозна стратегия на ЕС за устойчив текстил

Изявление на Комисията

[2022/2539(RSP)]

76 À • Положението на журналистите и защитниците на правата на човека в
Мексико

RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022,
B9-0157/2022, B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À • Мианмар - една година от преврата

RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022,
B9-0145/2022, B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À • Унищожаване на културно наследство в Нагорни Карабах

RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022,
B9-0151/2022, B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]



09:45 - 11:00     Първо гласуване
 

Единно гласуване

 

Гласуване на изменения

 

Окончателно гласуване
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38 - Европейска рамка за данъка, удържан при източника

Доклад: Pedro Marques (A9-0011/2022)

[2021/2097(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

79 • Положението на журналистите и защитниците на правата на човека в Мексико

[2022/2580(RSP)]

80 • Мианмар - една година от преврата

[2022/2581(RSP)]

81 • Унищожаване на културно наследство в Нагорни Карабах

[2022/2582(RSP)]

90 • Доклад за гражданството на ЕС за 2020 г.

Доклад: Yana Toom (A9-0019/2022)
[2021/2099(INI)]
Комисия по петиции

82 • Справедливо и опростено данъчно облагане в подкрепа на стратегията за
възстановяване

Доклад: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)
[2020/2254(INL)]
Комисия по икономически и парични въпроси

36 À - Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на
устойчивия растеж за 2022 г.

Доклад: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

[2022/2006(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

23 À - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани
със заетостта и социалната политика, в годишния преглед на стратегията за устойчив
растеж за 2022 г.

Доклад: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

[2021/2233(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси

52 À«««I - Батериите и отпадъчните батерии

Доклад: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните



13:00      Обявяване на резултатите

 

13:45 - 15:00     Второ гласуване
 

Окончателно гласуване

 

15:00 - 16:00     Разискване

 

16:00      Обявяване на резултатите
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76 À - Положението на журналистите и защитниците на правата на човека в Мексико

RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022, B9-0157/2022,
B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À - Мианмар - една година от преврата

RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022, B9-0145/2022,
B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À - Унищожаване на културно наследство в Нагорни Карабах

RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0151/2022,
B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]

28 À - Доклад за гражданството на ЕС за 2020 г.

Доклад: Yana Toom (A9-0019/2022)

[2021/2099(INI)]

Комисия по петиции

32 À - Справедливо и опростено данъчно облагане в подкрепа на стратегията за
възстановяване

Доклад: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

[2020/2254(INL)]

Комисия по икономически и парични въпроси

75 • Систематичен подход на ЕС към хроничните бъбречни заболявания

Изявление на Комисията

[2022/2579(RSP)]
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