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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



Съдържание

Съдържание

483.918/OJ 483.918/OJ

Понеделник, 12 март 2012 г. 1

17:00 - 23:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Една година след Фукушима - извлечени поуки - Декларация на председателя на Европейския
парламент 1

Общи разисквания - Равенство между половете 1

Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз - 2011 г.  - Доклад: Sophia in 't Veld
(A7-0041/2012) 1

Ролята на жените в процеса на вземане на политически решения   - Доклад: Sirpa Pietikäinen
(A7-0029/2012) 1

Наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство  - Доклад: Kurt Lechner
(A7-0045/2012) 1

Съдебно обучение - Устен въпрос (O-000059/2012 - B7-0106/2012) 2

Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността) 2

Кратко представяне на следните доклади: 2

Устав на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и
служителите  - Доклад: Sven Giegold (A7-0432/2011) 2

Процесът от Болоня  - Доклад: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012) 2

Вторник, 13 март 2012 г. 3

09:00 - 12:20 3

Заключения от заседанието на Европейския съвет (1 и 2 март 2012 г.) - Изявления на Европейския
съвет и на Комисията 3

Дерогация във връзка с кризата, засягаща Европейския фонд за приспособяване към глобализацията  -
Устен въпрос (O-000014/2012 - B7-0102/2012) 3

12:30 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 3

Споразумение между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на
някои разпоредби на Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси   - Препоръка:
Claude Moraes (A7-0020/2012) 3

Искане за снемане на парламентарния имунитет на Krisztina Morvai  - Доклад: Eva Lichtenberger
(A7-0050/2012) 3

Наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство  - Доклад: Kurt Lechner
(A7-0045/2012) 3

Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз - 2011 г.  - Доклад: Sophia in 't Veld
(A7-0041/2012) 4

Ролята на жените в процеса на вземане на политически решения   - Доклад: Sirpa Pietikäinen
(A7-0029/2012) 4

Устав на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите  -
Доклад: Sven Giegold (A7-0432/2011) 4

Процесът от Болоня  - Доклад: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012) 4

Европейската статистика  - Доклад: Edward Scicluna (A7-0037/2012) 4

15:00 - 16:00 4

Дискриминационни интернет страници и реакции на правителството - Изявления на Съвета и на
Комисията 4



Съдържание

483.918/OJ 483.918/OJ

16:00 - 17:30 4

Време за въпроси към Комисията 4

17:30 - 20:00 5

Общи насоки за бюджета за 2013 г.: Раздел ІІІ - Комисия  - Доклад: Giovanni La Via (A7-0040/2012) 5

Общи разисквания - Секторът за производство и търговия с какао 5

Международно споразумение за какаото от 2010 г.  - Препоръка: Vital Moreira (A7-0024/2012) 5

Детският труд в сектора за произвоство и търговия с какао - Изявление на Комисията 5

Обръщане на внимание на епидемията от диабет в ЕС - Изявления на Съвета и на Комисията 5

21:00 - 23:00 5

Европейски фонд за рибарство  - Доклад: João Ferreira (A7-0447/2011) 5

Автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо  - Доклад: Godelieve
Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012) 5

Обща търговска политика  - Доклад: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012) 6

Сряда, 14 март 2012 г. 7

09:00 - 11:50 КЛЮЧОВИ РАЗИСКВАНИЯ 7

Доклад относно Бивша югославска република Македония във връзка с разширяването - Изявления на
Съвета и на Комисията 7

Доклад относно Исландия във връзка с разширяването - Изявления на Съвета и на Комисията 7

Доклад относно Босна и Херцеговина във връзка с разширяването - Изявления на Съвета и на
Комисията 7

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 7

Европейски фонд за рибарство  - Доклад: João Ferreira (A7-0447/2011) 7

Автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо  - Доклад: Godelieve
Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012) 7

Обща търговска политика  - Доклад: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012) 7

Общи насоки за бюджета за 2013 г.: Раздел ІІІ - Комисия  - Доклад: Giovanni La Via (A7-0040/2012) 7

Мандат на специалния комитет по въпросите на организираната престъпност, корупцията и прането
на пари 8

Съдебно обучение - Предложения за резолюция 8

Детският труд в сектора за произвоство и търговия с какао - Предложения за резолюции 8

Международно споразумение за какаото от 2010 г.  - Препоръка: Vital Moreira (A7-0024/2012) 8

Обръщане на внимание на епидемията от диабет в ЕС - Предложения за резолюции 8

Доклад относно Бивша югославска република Македония във връзка с разширяването - Предложения
за резолюции 8

Доклад относно Исландия във връзка с разширяването - Предложения за резолюции 8

Доклад относно Босна и Херцеговина във връзка с разширяването - Предложения за резолюции 8

15:00 - 21:00 9

Резултат от президентските избори в Русия - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност 9

Казахстан - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 9

Положението в Нигерия - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 9

Положението в Беларус - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 9

Морското пиратство - Изявление на Комисията 9



Съдържание

483.918/OJ 483.918/OJ

Четвъртък, 15 март 2012 г. 10

09:00 - 11:50 10

Постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност  - Доклад:
Chris Davies (A7-0033/2012) 10

Шести Световен форум по въпросите на водата  - Устен въпрос (O-000013/2012 - B7-0101/2012) 10

Епидемия от вируса от Шмаленберг - Устни въпроси (O-000045/2012 - B7-0103/2012)  (O-000047/2012
- B7-0104/2012)  (O-000057/2012 - B7-0105/2012) 10

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 11

Дискриминационни интернет страници и реакции на правителството - Предложения за резолюции 11

Резултат от президентските избори в Русия - Предложения за резолюции 11

Казахстан - Предложения за резолюции 11

Положението в Нигерия - Предложения за резолюции 11

Положението в Беларус - Предложения за резолюции 11

Постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност  - Доклад:
Chris Davies (A7-0033/2012) 11

Шести Световен форум по въпросите на водата  - Предложения за резолюция 11

15:00 - 16:00 11

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава - максимум един час (член 122 от Правилника за дейността) 12

Трафик на хора в Синай, по-специално случаят на Solomon W. 12

Палестина: нападения на палестински телевизионни станции от израелски въоръжени сили 12

Нарушения на правата на човека в Бахрейн 12

16:00 - 17:00 Време за гласуване (след приключване на предходните разисквания) 12

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) 12

Време за изказвания (член 149 от Правилника за дейността) 14

Срокове 17



Понеделник, 12 март 2012 г.

 

 

17:00 - 23:00     

 
Общи разисквания - Равенство между половете 

 
Край на общите разисквания

1 1Понеделник, 12 март 2012 г.

483.918/OJ 483.918/OJ

17:00 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

120 • Една година след Фукушима - извлечени поуки

Декларация на председателя на Европейския парламент

[2012/2576(RSP)]

Следват изказвания на представителите на политическите групи

31 À • Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз - 2011 г.

Доклад: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Доклад относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз -
2011 г.

[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]

Комисия по правата на жените и равенството между половете

47 À • Ролята на жените в процеса на вземане на политически решения

Доклад: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Доклад относно ролята на жените в процеса на вземане на политически
решения — качество и равенство

[2011/2295(INI)]

Комисия по правата на жените и равенството между половете

63 À«««I • Наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство

Доклад: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на
решенията и автентичните актове в областта на наследяването и създаването на
европейско удостоверение за наследство

[2009/0157(COD)]

Комисия по правни въпроси



 

Кратко представяне на следните доклади:

2 2Понеделник, 12 март 2012 г.

483.918/OJ 483.918/OJ

119 À • Съдебно обучение

Устен въпрос

Klaus-Heiner Lehne, Juan Fernando López Aguilar (O-000059/2012 - B7-0106/2012)
Комисия по правни въпроси
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Комисия
Съдебно обучение

[2012/2575(RSP)]

Гласуването ще се състои в сряда

2 • Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)

73 À • Устав на Европейското кооперативно дружество относно участието на
работниците и служителите

Доклад: Sven Giegold (A7-0432/2011)

Доклад относно устава на Европейското кооперативно дружество относно
участието на работниците и служителите

[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси

54 À • Процесът от Болоня

Доклад: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

Доклад относно приноса на европейските институции за консолидацията и
напредъка в рамките на процеса от Болоня

[2011/2180(INI)]

Комисия по култура и образование



Вторник, 13 март 2012 г.

 

 

09:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

3 3Вторник, 13 март 2012 г.

483.918/OJ 483.918/OJ

09:00 - 12:20 Разисквания

12:30 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

15:00 - 16:00 Разисквания

16:00 - 17:30 Време за въпроси

17:30 - 20:00 Разисквания

21:00 - 23:00 Разисквания

59 • Заключения от заседанието на Европейския съвет (1 и 2 март 2012 г.)

Изявления на Европейския съвет и на Комисията

[2011/2921(RSP)]

113 • Дерогация във връзка с кризата, засягаща Европейския фонд за
приспособяване към глобализацията

Устен въпрос

Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Комисия по заетост и социални въпроси
Съвет
Дерогация във връзка с кризата, засягаща Европейския фонд за приспособяване към
глобализацията (ЕФПГ)

[2012/2572(RSP)]

45 ««« - Споразумение между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за
прилагане на някои разпоредби на Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни
въпроси

Препоръка: Claude Moraes (A7-0020/2012)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на споразумението между
Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на някои разпоредби на
Конвенцията от 29 май 2000 година за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между
държавите – членки на Европейския съюз, и Протокола от 2001 година към нея

[2009/0189(NLE)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Член 138 от Правилника за дейността

122 - Искане за снемане на парламентарния имунитет на Krisztina Morvai

Доклад: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)

Доклад относно искането за снемане на парламентарния имунитет на Krisztina Morvai

[2010/2285(IMM)]

Комисия по правни въпроси

63 À«««I - Наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство

Доклад: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

[2009/0157(COD)]

Комисия по правни въпроси



 

15:00 - 16:00     

 

16:00 - 17:30     
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31 À - Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз - 2011 г.

Доклад: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]

Комисия по правата на жените и равенството между половете

47 À - Ролята на жените в процеса на вземане на политически решения

Доклад: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

[2011/2295(INI)]

Комисия по правата на жените и равенството между половете

73 À - Устав на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и
служителите

Доклад: Sven Giegold (A7-0432/2011)

[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси

Член 48, параграф 2 от Правилника за дейността

54 À - Процесът от Болоня

Доклад: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

[2011/2180(INI)]

Комисия по култура и образование

Член 48, параграф 2 от Правилника за дейността

51 À - Европейската статистика

Доклад: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

Доклад относно управлението на качеството на европейската статистика

[COM(2011)0211 - 2011/2289(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

103 À • Дискриминационни интернет страници и реакции на правителството

Изявления на Съвета и на Комисията

[2012/2554(RSP)]

Следват изказвания на представителите на политическите групи
Гласуването ще се състои в четвъртък

5 • Време за въпроси към Комисията

Роля на ЕС за насърчаване на конкурентоспособността на икономиките на 27-те
държави членки
Членове на Комисията: KALLAS, BARNIER и ANDOR



17:30 - 20:00     

 
Общи разисквания - Секторът за производство и търговия с какао 

 
Край на общите разисквания

 

21:00 - 23:00     
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58 À • Общи насоки за бюджета за 2013 г.: Раздел ІІІ - Комисия

Доклад: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2013 г. – Раздел III –
Комисия

[2012/2000(BUD)]

Комисия по бюджети

50 ««« • Международно споразумение за какаото от 2010 г.

Препоръка: Vital Moreira (A7-0024/2012)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключването на
Международното споразумение за какаото от 2010 г.

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]

Комисия по международна търговия

53 À • Детският труд в сектора за произвоство и търговия с какао

Изявление на Комисията

[2011/2957(RSP)]

78 À • Обръщане на внимание на епидемията от диабет в ЕС

Изявления на Съвета и на Комисията

[2011/2911(RSP)]

60 «««I • Европейски фонд за рибарство

Доклад: João Ferreira (A7-0447/2011)

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за Европейския
фонд за рибарство по отношение на някои разпоредби относно финансовото
управление за определени държави членки, които изпитват сериозни затруднения
във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения

[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]

Комисия по рибно стопанство

48 «««I • Автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо

Доклад: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

Доклад по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета за откриване на автономна
тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо

[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]

Комисия по международна търговия



6 6Вторник, 13 март 2012 г.

483.918/OJ 483.918/OJ

33 À«««I • Обща търговска политика

Доклад: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

Доклад по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по
отношение на процедурите за приемане на определени мерки

[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]

Комисия по международна търговия



Сряда, 14 март 2012 г.

 

 

09:00 - 11:50     КЛЮЧОВИ РАЗИСКВАНИЯ

 

12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

7 7Сряда, 14 март 2012 г.

483.918/OJ 483.918/OJ

09:00 - 11:50 КЛЮЧОВИ РАЗИСКВАНИЯ

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

15:00 - 21:00 Разисквания

30 À • Доклад относно Бивша югославска република Македония във връзка с
разширяването

Изявления на Съвета и на Комисията

[2011/2887(RSP)]

29 À • Доклад относно Исландия във връзка с разширяването

Изявления на Съвета и на Комисията

[2011/2884(RSP)]

28 À • Доклад относно Босна и Херцеговина във връзка с разширяването

Изявления на Съвета и на Комисията

[2011/2888(RSP)]

60 «««I - Европейски фонд за рибарство

Доклад: João Ferreira (A7-0447/2011)

[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]

Комисия по рибно стопанство

Член 138 от Правилника за дейността

48 «««I - Автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо

Доклад: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]

Комисия по международна търговия

Член 138 от Правилника за дейността

33 À«««I - Обща търговска политика

Доклад: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]

Комисия по международна търговия

58 À - Общи насоки за бюджета за 2013 г.: Раздел ІІІ - Комисия

Доклад: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

[2012/2000(BUD)]

Комисия по бюджети



8 8Сряда, 14 март 2012 г.

483.918/OJ 483.918/OJ

121 À - Мандат на специалния комитет по въпросите на организираната престъпност, корупцията и
прането на пари

B7-0151/2012

[2012/2577(RSO)]

119 À - Съдебно обучение

Предложения за резолюция

B7-0150/2012

[2012/2575(RSP)]

53 À - Детският труд в сектора за произвоство и търговия с какао

Предложения за резолюции

B7-0126/2012

[2011/2957(RSP)]

50 ««« - Международно споразумение за какаото от 2010 г.

Препоръка: Vital Moreira (A7-0024/2012)

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]

Комисия по международна търговия

Член 138 от Правилника за дейността

78 À - Обръщане на внимание на епидемията от диабет в ЕС

Предложения за резолюции

RC B7-0145/2012, B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012, B7-0148/2012

[2011/2911(RSP)]

30 À - Доклад относно Бивша югославска република Македония във връзка с разширяването

Предложения за резолюции

B7-0127/2012

[2011/2887(RSP)]

29 À - Доклад относно Исландия във връзка с разширяването

Предложения за резолюции

B7-0125/2012

[2011/2884(RSP)]

28 À - Доклад относно Босна и Херцеговина във връзка с разширяването

Предложения за резолюции

B7-0129/2012

[2011/2888(RSP)]



15:00 - 21:00     

9 9Сряда, 14 март 2012 г.

483.918/OJ 483.918/OJ

114 À • Резултат от президентските избори в Русия

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

[2012/2573(RSP)]

102 À • Казахстан

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

[2012/2553(RSP)]

75 À • Положението в Нигерия

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

[2012/2550(RSP)]

123 À • Положението в Беларус

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

[2012/2581(RSP)]

89 • Морското пиратство

Изявление на Комисията

[2011/2962(RSP)]

Гласуването ще се състои по време на следваща месечна сесия.



Четвъртък, 15 март 2012 г.

 

 

09:00 - 11:50     

10 10Четвъртък, 15 март 2012 г.

483.918/OJ 483.918/OJ

09:00 - 11:50 Разисквания

12:00 - 14:00 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

15:00 - 16:00 Разисквания

16:00 - 17:00 Време за гласуване (след приключване на предходните разисквания)

20 À • Постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна
интензивност

Доклад: Chris Davies (A7-0033/2012)

Доклад относно Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна
икономика с ниска въглеродна интензивност

[COM(2011)0112 - 2011/2095(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

101 À • Шести Световен форум по въпросите на водата

Устен въпрос

Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav
Ouzký, Sabine Wils (O-000013/2012 - B7-0101/2012)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия
Шести Световен форум по въпросите на водата в Марсилия, 12-17 март 2012 г.

[2012/2552(RSP)]

115 • Епидемия от вируса от Шмаленберг

Устни въпроси

Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Nikolaos Chountis (O-000045/2012 -
B7-0103/2012)
Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
Комисия
Зараза с вируса от Шмаленберг

James Nicholson, Ashley Fox, Albert Deß, Esther de Lange (O-000047/2012 - B7-0104/2012)
Европейски консерватори и реформисти
Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
Комисия
Епидемия от вируса от Шмаленберг

George Lyon, Nathalie Griesbeck (O-000057/2012 - B7-0105/2012)
Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
Комисия
Епидемията от вируса от Шмаленберг

[2012/2574(RSP)]



12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

 

15:00 - 16:00     

11 11Четвъртък, 15 март 2012 г.

483.918/OJ 483.918/OJ

103 À - Дискриминационни интернет страници и реакции на правителството

Предложения за резолюции

RC B7-0152/2012, B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012,
B7-0157/2012

[2012/2554(RSP)]

114 À - Резултат от президентските избори в Русия

Предложения за резолюции

B7-0177/2012

[2012/2573(RSP)]

102 À - Казахстан

Предложения за резолюции

RC B7-0135/2012, B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012, B7-0143/2012,
B7-0144/2012

[2012/2553(RSP)]

75 À - Положението в Нигерия

Предложения за резолюции

RC B7-0131/2012, B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012,
B7-0139/2012, B7-0149/2012

[2012/2550(RSP)]

123 À - Положението в Беларус

Предложения за резолюции

RC B7-0178/2012, B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012,
B7-0183/2012

[2012/2581(RSP)]

20 À - Постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност

Доклад: Chris Davies (A7-0033/2012)

[COM(2011)0112 - 2011/2095(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

101 À - Шести Световен форум по въпросите на водата

Предложения за резолюция

B7-0130/2012

[2012/2552(RSP)]



Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и

принципа на правовата държава - максимум един час (член 122 от Правилника

за дейността)

 

16:00 - 17:00     Време за гласуване (след приключване на предходните разисквания)

12 12Четвъртък, 15 март 2012 г.

483.918/OJ 483.918/OJ

110 À • Трафик на хора в Синай, по-специално случаят на Solomon W.

RC B7-0158/2012, B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012,
B7-0165/2012, B7-0168/2012, B7-0169/2012

[2012/2569(RSP)]

111 À • Палестина: нападения на палестински телевизионни станции от
израелски въоръжени сили

RC B7-0160/2012, B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012,
B7-0167/2012, B7-0170/2012

[2012/2570(RSP)]

112 À • Нарушения на правата на човека в Бахрейн

RC B7-0171/2012, B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012,
B7-0175/2012, B7-0176/2012

[2012/2571(RSP)]

9 • 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)



 

 
Време за изказвания (член 149 от Правилника за дейността) 

Срокове

13 13

483.918/OJ 483.918/OJ



Време за изказвания (член 149 от Правилника за дейността)

 
 

Понеделник, 12 март 2012 г.

 

17:00 - 23:00

 

 

Вторник, 13 март 2012 г.

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 16:00

 

17:30 - 20:00

 

14 14Време за изказвания (член 149 от Правилника за дейността)

483.918/OJ 483.918/OJ

Председател на Европейския парламент :5'

Комисия (включително отговорите) :35'

Докладчици (3 x 6') :18'

Докладчици (Член 48, параграф 2 от Правилника за дейността) (2
x 4')

:8'

Автори (комисии) (2 x 2' 30) :5'

Членове на ЕП :135'

PPE : 45', S&D : 32', ALDE : 15' 30, Verts/ALE : 11', ECR : 10', GUE/NGL : 7' 30, EFD : 7' 30, NI : 6' 30

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (5 x 5') :25'

Председател на Европейския съвет (включително отговорите) :15'

Съвет (включително отговорите) :5'

Комисия (включително отговорите) :15'

Автор :5'

Членове на ЕП :105'

PPE : 34', S&D : 24' 30, ALDE : 12', Verts/ALE : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', EFD : 6', NI : 5' 30

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (2 x 5') :10'

Съвет (включително отговорите) :10'

Комисия (включително отговорите) :10'

Членове на ЕП :21'

PPE : 4', S&D : 3' 30, ALDE : 2' 30, Verts/ALE : 2' 30, ECR : 2' 30, GUE/NGL : 2', EFD : 2', NI : 2'

Съвет (включително отговорите) :10'

Комисия (включително отговорите) :25'

Докладчици (2 x 6') :12'

Членове на ЕП :45' 30

PPE : 12' 30, S&D : 9' 30, ALDE : 5' 30, Verts/ALE : 4', ECR : 4', GUE/NGL : 3' 30, EFD : 3' 30, NI : 3'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (3 x 5') :15'



21:00 - 23:00

 

 

Сряда, 14 март 2012 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 21:00

 

 

Четвъртък, 15 март 2012 г.

 

09:00 - 11:50

 

15 15Време за изказвания (член 149 от Правилника за дейността)

483.918/OJ 483.918/OJ

Комисия (включително отговорите) :15'

Докладчици (3 x 6') :18'

Докладчик по становище :1'

Членове на ЕП :45' 30

PPE : 12' 30, S&D : 9' 30, ALDE : 5' 30, Verts/ALE : 4', ECR : 4', GUE/NGL : 3' 30, EFD : 3' 30, NI : 3'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (3 x 5') :15'

Съвет (включително отговорите) :30'

Комисия (включително отговорите) :30'

Членове на ЕП :45' 30

PPE : 12' 30, S&D : 9' 30, ALDE : 5' 30, Verts/ALE : 4', ECR : 4', GUE/NGL : 3' 30, EFD : 3' 30, NI : 3'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (3 x 5') :15'

Заместник-председател на Комисията/върховен представител
(включително отговорите)

:40'

Комисия (включително отговорите) :10'

Членове на ЕП :195'

PPE : 66' 30, S&D : 47', ALDE : 22', Verts/ALE : 16', ECR : 14' 30, GUE/NGL : 10', EFD : 10', NI : 9'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (5 x 5') :25'

Комисия (включително отговорите) :15'

Докладчик :6'

Докладчици по становище (2 x 1') :2'

Автор (ENVI) :5'

Автори (политически групи) (4 x 2') :8'

Членове на ЕП :74' 30

PPE : 23', S&D : 17', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, EFD : 4' 30, NI : 4' 30

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (3 x 5') :15'



15:00 - 16:00

 

16 16Време за изказвания (член 149 от Правилника за дейността)

483.918/OJ 483.918/OJ

Комисия (включително отговорите) :15'

Автор на всяко предложение за резолюция :1'

Членове на ЕП :29' 30

PPE : 7', S&D : 5' 30, ALDE : 3' 30, Verts/ALE : 3', ECR : 3', GUE/NGL : 2' 30, EFD : 2' 30, NI : 2' 30

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (3 x 2') :6'



Срокове

 
 

Понеделник, 12 март 2012 г.

 

 

Вторник, 13 март 2012 г.

 

17 17Срокове

483.918/OJ 483.918/OJ

31 • Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз - 2011 г.  - Доклад: Sophia in 't Veld
(A7-0041/2012)

- Изменения Сряда, 7 март, 12:00 ч.

47 • Ролята на жените в процеса на вземане на политически решения   - Доклад: Sirpa Pietikäinen
(A7-0029/2012)

- Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюции

Сряда, 7 март, 12:00 ч.

- Алтернативни предложения за обща резолюция Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

63 • Наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство  - Доклад: Kurt Lechner
(A7-0045/2012)

- Изменения Сряда, 7 март, 12:00 ч.

119 • Съдебно обучение - Устен въпрос (O-000059/2012 - B7-0106/2012)

- Предложение за резолюция Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

- Изменения Вторник, 13 март, 12:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 13 март, 19:00 ч.

73 • Устав на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите  -
Доклад: Sven Giegold (A7-0432/2011)

- Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюции

Сряда, 7 март, 12:00 ч.

- Алтернативни предложения за обща резолюция Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

54 • Процесът от Болоня  - Доклад: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

- Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюции

Сряда, 7 март, 12:00 ч.

- Алтернативни предложения за обща резолюция Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

51 • Европейската статистика  - Доклад: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

- Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюции

Сряда, 7 март, 12:00 ч.

- Алтернативни предложения за обща резолюция Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

103 • Дискриминационни интернет страници и реакции на правителството - Изявления на Съвета и на
Комисията

- Предложения за резолюции Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Вторник, 13 март, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 13 март, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 14 март, 17:00 ч.



 

Сряда, 14 март 2012 г.
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58 • Общи насоки за бюджета за 2013 г.: Раздел ІІІ - Комисия  - Доклад: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

- Изменения Сряда, 7 март, 12:00 ч.

53 • Детският труд в сектора за произвоство и търговия с какао - Изявление на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 7 март, 12:00 ч.

- Изменения Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 13 март, 19:00 ч.

78 • Обръщане на внимание на епидемията от диабет в ЕС - Изявления на Съвета и на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 7 март, 12:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 12 март, 20:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 13 март, 19:00 ч.

33 • Обща търговска политика  - Доклад: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

- Изменения Сряда, 7 март, 12:00 ч.

30 • Доклад относно Бивша югославска република Македония във връзка с разширяването - Изявления на
Съвета и на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 7 март, 12:00 ч.

- Изменения Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 13 март, 19:00 ч.

29 • Доклад относно Исландия във връзка с разширяването - Изявления на Съвета и на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 7 март, 12:00 ч.

- Изменения Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 13 март, 19:00 ч.

28 • Доклад относно Босна и Херцеговина във връзка с разширяването - Изявления на Съвета и на
Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 7 март, 12:00 ч.

- Изменения Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Вторник, 13 март, 19:00 ч.

121 • Мандат на специалния комитет по въпросите на организираната престъпност, корупцията и прането
на пари

- Предложения за резолюции Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

- Изменения Вторник, 13 март, 12:00 ч.

114 • Резултат от президентските избори в Русия - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност

- Предложения за резолюции Вторник, 13 март, 12:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Сряда, 14 март, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 14 март, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 14 март, 17:00 ч.



 

Четвъртък, 15 март 2012 г.
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102 • Казахстан - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Сряда, 7 март, 12:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 12 март, 20:00 ч.

75 • Положението в Нигерия - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Сряда, 7 март, 12:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 12 март, 20:00 ч.

123 • Положението в Беларус - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

- Предложения за резолюции Вторник, 13 март, 12:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Сряда, 14 март, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 14 март, 13:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 14 март, 17:00 ч.

20 • Постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност  - Доклад:
Chris Davies (A7-0033/2012)

- Изменения Сряда, 7 март, 12:00 ч.

101 • Шести Световен форум по въпросите на водата  - Устен въпрос (O-000013/2012 - B7-0101/2012)

- Предложения за резолюции Сряда, 7 март, 12:00 ч.

- Изменения Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

110 • Трафик на хора в Синай, по-специално случаят на Solomon W.

- Предложения за резолюции (член 122 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 12 март, 20:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция (член 122 от
Правилника за дейността)

Сряда, 14 март, 13:00 ч.

- Изменения към предложения за общи резолюции (Член 122 от
Правилника за дейността)

Сряда, 14 март, 14:00 ч.

111 • Палестина: нападения на палестински телевизионни станции от израелски въоръжени сили

- Предложения за резолюции (член 122 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 12 март, 20:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция (член 122 от
Правилника за дейността)

Сряда, 14 март, 13:00 ч.

- Изменения към предложения за общи резолюции (Член 122 от
Правилника за дейността)

Сряда, 14 март, 14:00 ч.

112 • Нарушения на правата на човека в Бахрейн

- Предложения за резолюции (член 122 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 12 март, 20:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция (член 122 от
Правилника за дейността)

Сряда, 14 март, 13:00 ч.

- Изменения към предложения за общи резолюции (Член 122 от
Правилника за дейността)

Сряда, 14 март, 14:00 ч.
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- Текстове, поставени на гласуване във вторник Петък, 9 март, 12:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в сряда Понеделник, 12 март, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 13 март, 19:00 ч.

- 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)

Четвъртък, 15 март, 10:00 ч.


	Понеделник, 12 март 2012 г.
	17:00 - 23:00     
	Общи разисквания - Равенство между половете 
	Кратко представяне на следните доклади:


	Вторник, 13 март 2012 г.
	09:00 - 12:20     
	12:30 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
	15:00 - 16:00     
	16:00 - 17:30     
	17:30 - 20:00     
	Общи разисквания - Секторът за производство и търговия с какао 

	21:00 - 23:00     

	Сряда, 14 март 2012 г.
	09:00 - 11:50     КЛЮЧОВИ РАЗИСКВАНИЯ
	12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
	15:00 - 21:00     

	Четвъртък, 15 март 2012 г.
	09:00 - 11:50     
	12:00 - 14:00     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
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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)

	16:00 - 17:00     Време за гласуване (след приключване на предходните разисквания)

	Време за изказвания (член 149 от Правилника за дейността)
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	Сряда, 14 март 2012 г.
	09:00 - 11:50
	15:00 - 21:00

	Четвъртък, 15 март 2012 г.
	09:00 - 11:50
	15:00 - 16:00
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