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Легенда на процедурите
Ако Парламентът не разпореди друго, разгледаните текстове се подлагат на гласуване в следната последователност:
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 - 11:50
12:00 - 14:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

Разисквания
ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
Разисквания
Време за гласуване (след приключване на предходните разисквания)

09:00 - 11:50
23

À

126 À

• Прилагане на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд
или за труд с равна стойност
Доклад: Edit Bauer (A7-0160/2012)
Доклад с препоръки към Комисията относно прилагането на принципа за равно
заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност
[2011/2285(INI)]
Комисия по правата на жените и равенството между половете
• Швейцарски квоти за броя на разрешителните за пребиваване, издавани на
граждани на Полша, Литва, Латвия, Естония, Словения, Словакия, Чешката
република, Унгария
Устни въпроси
Rafał Trzaskowski, Andreas Schwab, Simon Busuttil, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar
Brok, Csaba Őry, Jacek Saryusz-Wolski, Romana Jordan, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó
Gáll-Pelcz, Małgorzata Handzlik, Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Marek Siwiec, Jürgen Creutzmann,
Robert Rochefort, Renate Weber, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Sarah Ludford, Heide Rühle, Adam
Bielan (O-000113/2012 - B7-0115/2012)
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
Група на Зелените/Европейски свободен алианс
Европейски консерватори и реформисти
Комисия
Швейцарски квоти за броя на разрешителните за пребиваване, издавани на граждани на Полша,
Литва, Латвия, Естония, Словения, Словакия, Чешката република, Унгария
Cornelia Ernst (O-000115/2012 - B7-0116/2012)
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
Комисия
Швейцарски квоти за броя на разрешителните за пребиваване, издавани на граждани на Полша,
Литва, Латвия, Естония, Словения, Словакия, Чешката република, Унгария

[2012/2661(RSP)]
110 À «««I

483.922/OJ

• Общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави
Доклад: Метин Казак (A7-0157/2012)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за установяване на общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави
[COM(2011)0396 - C7-0187/2011 - 2011/0176(COD)]
Комисия по международна търговия

483.922/OJ
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12:00 - 14:00

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

110 À «««I

- Общи разпоредби за макрофинансовата помощ за трети държави
Доклад: Метин Казак (A7-0157/2012)
[COM(2011)0396 - C7-0187/2011 - 2011/0176(COD)]
Комисия по международна търговия

122 À

- Положението в Украйна, случаят на Юлия Тимошенко
Предложения за резолюции
RC B7-0235/2012, B7-0235/2012, B7-0237/2012, B7-0244/2012, B7-0245/2012, B7-0246/2012,
B7-0247/2012
[2012/2658(RSP)]

121 À

- Борба с хомофобията в Европа
Предложения за резолюции
RC B7-0234/2012, B7-0234/2012, B7-0236/2012, B7-0238/2012, B7-0242/2012, B7-0243/2012
[2012/2657(RSP)]

25

À

100 À

23

À

126 À

2

- Европа за ефективно използване на ресурсите
Доклад: Gerben-Jan Gerbrandy (A7-0161/2012)
[COM(2011)0021 - 2011/2068(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
- Инициатива „Възможности за младежта“
Предложения за резолюция
B7-0233/2012
[2012/2617(RSP)]
- Прилагане на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с
равна стойност
Доклад: Edit Bauer (A7-0160/2012)
[2011/2285(INI)]
Комисия по правата на жените и равенството между половете
- Швейцарски квоти за броя на разрешителните за пребиваване, издавани на граждани на
Полша, Литва, Латвия, Естония, Словения, Словакия, Чешката република, Унгария
Предложения за резолюция
B7-0248/2012
[2012/2661(RSP)]

15:00 - 16:00

483.922/OJ

483.922/OJ
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Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и
принципа на правовата държава - максимум един час (член 122 от Правилника
за дейността)
116 À

• Венецуела: евентуално оттегляне от Междуамериканската комисия по
правата на човека
RC B7-0239/2012, B7-0239/2012, RC B7-0240/2012, B7-0240/2012,
B7-0249/2012, B7-0250/2012, B7-0251/2012, B7-0255/2012, B7-0257/2012
[2012/2653(RSP)]

117 À

• Азербайджан
RC B7-0252/2012, B7-0252/2012, B7-0253/2012, B7-0254/2012, B7-0256/2012,
B7-0258/2012, B7-0259/2012
[2012/2654(RSP)]

118 À

• Положението на бежанците от Северна Корея
RC B7-0241/2012, B7-0241/2012, B7-0260/2012, B7-0261/2012, B7-0262/2012,
B7-0263/2012, B7-0264/2012
[2012/2655(RSP)]

16:00 - 17:00
9

Време за гласуване (след приключване на предходните разисквания)
• Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата
на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 122 от Правилника за
дейността)

483.922/OJ

483.922/OJ

