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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

483.919/OJ 483.919/OJ

Сряда, 28 март 2012 г. 1

15:00 - 23:00 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Доклад относно Сърбия във връзка с разширяването - Изявления на Съвета и на Комисията 1

Доклад относно Косово във връзка с разширяването - Изявления на Съвета и на Комисията 1

Доклад относно Турция във връзка с разширяването - Изявления на Съвета и на Комисията 1

Доклад относно Черна гора във връзка с разширяването - Изявления на Съвета и на Комисията 1

Европейски фонд за бежанци за периода 2008-2013 г.  - Препоръка за второ четене: Rui Tavares
(A7-0063/2012) 1

Прогнози за приходите и разходите за 2013 г. - Раздел І - Парламент  - Доклад: Derek Vaughan
(A7-0062/2012) 1

Рамка за корпоративно управление за европейските дружества  - Доклад: Sebastian Valentin Bodu
(A7-0051/2012) 1

Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността) 2

Четвъртък, 29 март 2012 г. 3

08:30 - 11:20 3

Разпределение на продоволствие на най-лишените лица в Съюза - Изявление на Комисията 3

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2010 г.  - Доклад: Илиaна Ивaнова
(A7-0058/2012) 3

Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г.  - Доклад: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012) 3

11:30 - 13:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот 3

Международна група за изследване на каучука  - Препоръка: Vital Moreira (A7-0060/2012) 3

Права на лицата, пътуващи с въздушен транспорт  - Доклад: Keith Taylor (A7-0053/2012) 3

Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Luigi de Magistris  - Доклад: Bernhard Rapkay
(A7-0070/2012) 4

Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Luigi de Magistris  - Доклад: Bernhard Rapkay
(A7-0073/2012) 4

Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Luigi de Magistris  - Доклад: Bernhard Rapkay
(A7-0074/2012) 4

Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Luigi de Magistris  - Доклад: Bernhard Rapkay
(A7-0075/2012) 4

Европейски фонд за бежанци за периода 2008-2013 г.  - Препоръка за второ четене: Rui Tavares
(A7-0063/2012) 4

Контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна
употреба  - Препоръка за второ четене: Vital Moreira (A7-0078/2012) 4

Извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции  - Доклад: Werner
Langen (A7-0223/2011) 4

Минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на
рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)  - Доклад: Elisabeth
Morin-Chartier (A7-0042/2012) 5

Административно сътрудничество в областта на акцизите  - Доклад: David Casa (A7-0044/2012) 5

Прогнози за приходите и разходите за 2013 г. - Раздел І - Парламент  - Доклад: Derek Vaughan
(A7-0062/2012) 5

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление
EGF/2011/006 ES/ Comunidad Valenciana — строителство на сгради, подадено от Испания  - Доклад:
Barbara Matera (A7-0066/2012) 5

Изменение на Правилника за дейността на ЕП предвид развитието на отношенията между
Европейския парламент и институциите, представляващи националните правителства  - Доклад: Alain
Lamassoure (A7-0039/2012) 5

Положението в Беларус - Предложения за резолюции 5



Съдържание

483.919/OJ 483.919/OJ

Назначения в специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари 5

Европейски фонд за демокрация  - Доклад: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0061/2012) 6

Доклад относно Сърбия във връзка с разширяването - Предложения за резолюции 6

Доклад относно Косово във връзка с разширяването - Предложения за резолюции 6

Доклад относно Турция във връзка с разширяването - Предложения за резолюции 6

Доклад относно Черна гора във връзка с разширяването - Предложения за резолюции 6

Рамка за корпоративно управление за европейските дружества  - Доклад: Sebastian Valentin Bodu
(A7-0051/2012) 6

Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2010 г.  - Доклад: Илиaна Ивaнова
(A7-0058/2012) 6

Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г.  - Доклад: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012) 6

Време за изказвания (член 149 от Правилника за дейността) 8

Срокове 9



Сряда, 28 март 2012 г.

 

 

15:00 - 23:00     
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483.919/OJ 483.919/OJ

15:00 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

10 À • Доклад относно Сърбия във връзка с разширяването

Изявления на Съвета и на Комисията

[2011/2886(RSP)]

9 À • Доклад относно Косово във връзка с разширяването

Изявления на Съвета и на Комисията

[2011/2885(RSP)]

8 À • Доклад относно Турция във връзка с разширяването

Изявления на Съвета и на Комисията

[2011/2889(RSP)]

60 À • Доклад относно Черна гора във връзка с разширяването

Изявления на Съвета и на Комисията

[2011/2890(RSP)]

76 À«««II • Европейски фонд за бежанци за периода 2008-2013 г.

Препоръка за второ четене: Rui Tavares (A7-0063/2012)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед
приемането на решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от
2008 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на
миграционните потоци“

[06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

35 À • Прогнози за приходите и разходите за 2013 г. - Раздел І - Парламент

Доклад: Derek Vaughan (A7-0062/2012)

Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския
парламент за финансовата 2013 година

[2012/2006(BUD)]

Комисия по бюджети

67 À • Рамка за корпоративно управление за европейските дружества

Доклад: Sebastian Valentin Bodu (A7-0051/2012)

Доклад относно рамка за корпоративно управление за европейските дружества

[COM(2011)0164 - 2011/2181(INI)]

Комисия по правни въпроси



2 2Сряда, 28 март 2012 г.
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2 • Едноминутни изказвания (член 150 от Правилника за дейността)



Четвъртък, 29 март 2012 г.

 

 

08:30 - 11:20     

 

11:30 - 13:30     ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

3 3Четвъртък, 29 март 2012 г.

483.919/OJ 483.919/OJ

08:30 - 11:20 Разисквания

11:30 - 13:30 ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот

75 • Разпределение на продоволствие на най-лишените лица в Съюза

Изявление на Комисията

[2012/2565(RSP)]

41 À • Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2010 г.

Доклад: Илиaна Ивaнова (A7-0058/2012)

Доклад относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за
2010 г.

[2011/2186(INI)]

Комисия по бюджетен контрол

В присъствието на Werner Hoyer, председател на ЕИБ

27 À • Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г.

Доклад: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012)

Доклад относно доклада за гражданството на ЕС за 2010 г.: премахване на пречките
за упражняване на правата на гражданите на ЕС

[COM(2010)0603 - 2011/2182(INI)]

Комисия по петиции

23 ««« - Международна група за изследване на каучука

Препоръка: Vital Moreira (A7-0060/2012)

Препоръка относно проект за решение на Съвета за сключването от Европейския съюз на изменен
Устав и Процедурен правилник на Международната група за изследване на каучука

[13123/2011 - C7-0332/2011 - 2011/0116(NLE)]

Комисия по международна търговия

Член 138 от Правилника за дейността

43 - Права на лицата, пътуващи с въздушен транспорт

Доклад: Keith Taylor (A7-0053/2012)

Доклад относно функциониране и прилагане на установените права за лицата, пътуващи с въздушен
транспорт

[COM(2011)0174 - 2011/2150(INI)]

Комисия по транспорт и туризъм

Член 138 от Правилника за дейността
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483.919/OJ 483.919/OJ

83 - Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Luigi de Magistris

Доклад: Bernhard Rapkay (A7-0070/2012)

Доклад относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Luigi de Magistris

[2011/2064(IMM)]

Комисия по правни въпроси

82 - Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Luigi de Magistris

Доклад: Bernhard Rapkay (A7-0073/2012)

Доклад относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Luigi de Magistris

[2011/2097(IMM)]

Комисия по правни въпроси

81 - Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Luigi de Magistris

Доклад: Bernhard Rapkay (A7-0074/2012)

Доклад относно искането за защита на привилегиите и имунитета на Luigi de Magistris

[2011/2098(IMM)]

Комисия по правни въпроси

84 - Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Luigi de Magistris

Доклад: Bernhard Rapkay (A7-0075/2012)

Доклад относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Luigi de Magistris

[2011/2189(IMM)]

Комисия по правни въпроси

76 À«««II - Европейски фонд за бежанци за периода 2008-2013 г.

Препоръка за второ четене: Rui Tavares (A7-0063/2012)

[06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

51 À«««II - Контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с
двойна употреба

Препоръка за второ четене: Vital Moreira (A7-0078/2012)

Препоръка за второ четене на позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 за въвеждане
режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и
технологии с двойна употреба

[18144/1/2011 - C7-0070/2012 - 2010/0262(COD)]

Комисия по международна търговия

45 À«««I - Извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

Доклад: Werner Langen (A7-0223/2011)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

[COM(2010)0484 - C7-0265/2010 - 2010/0250(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

Разисквания : 04/07/2011
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42 À«««I - Минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на
рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)

Доклад: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0042/2012)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Директива 2004/40/ЕО относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с
експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)
(осемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

[COM(2012)0015 - C7-0020/2012 - 2012/0003(COD)]

Комисия по заетост и социални въпроси

34 À« - Административно сътрудничество в областта на акцизите

Доклад: David Casa (A7-0044/2012)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно административното сътрудничество
в областта на акцизите

[COM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

35 À - Прогнози за приходите и разходите за 2013 г. - Раздел І - Парламент

Доклад: Derek Vaughan (A7-0062/2012)

[2012/2006(BUD)]

Комисия по бюджети

58 À - Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията:
заявление EGF/2011/006 ES/ Comunidad Valenciana — строителство на сгради, подадено от
Испания

Доклад: Barbara Matera (A7-0066/2012)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране
на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28
от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета
и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/006
ES/ Comunidad Valenciana — строителство на сгради, подадено от Испания)

[COM(2012)0053 - C7-0044/2012 - 2012/2023(BUD)]

Комисия по бюджети

38 À - Изменение на Правилника за дейността на ЕП предвид развитието на отношенията между
Европейския парламент и институциите, представляващи националните правителства

Доклад: Alain Lamassoure (A7-0039/2012)

Доклад относно изменението на Правилника за дейността с оглед на развитието на отношенията на
Европейския парламент с институциите, представляващи националните правителства, след
влизането в сила на Договора от Лисабон

[2011/2266(REG)]

Комисия по конституционни въпроси

80 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)]

Разисквания : 14/03/2012

79 À - Назначения в специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането
на пари

[2012/2585(RSO)]
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7 À - Европейски фонд за демокрация

Доклад: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0061/2012)

Доклад с предложение за препоръка на Европейския парламент към Съвета относно механизмите за
възможното създаване на Европейски фонд за демокрация (ЕФД)

[2011/2245(INI)]

Комисия по външни работи

10 À - Доклад относно Сърбия във връзка с разширяването

Предложения за резолюции

B7-0188/2012

[2011/2886(RSP)]

9 À - Доклад относно Косово във връзка с разширяването

Предложения за резолюции

B7-0187/2012

[2011/2885(RSP)]

8 À - Доклад относно Турция във връзка с разширяването

Предложения за резолюции

B7-0189/2012

[2011/2889(RSP)]

60 À - Доклад относно Черна гора във връзка с разширяването

Предложения за резолюции

B7-0190/2012

[2011/2890(RSP)]

67 À - Рамка за корпоративно управление за европейските дружества

Доклад: Sebastian Valentin Bodu (A7-0051/2012)

[COM(2011)0164 - 2011/2181(INI)]

Комисия по правни въпроси

41 À - Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2010 г.

Доклад: Илиaна Ивaнова (A7-0058/2012)

[2011/2186(INI)]

Комисия по бюджетен контрол

27 À - Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г.

Доклад: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012)

[COM(2010)0603 - 2011/2182(INI)]

Комисия по петиции



 

 
Време за изказвания (член 149 от Правилника за дейността) 

Срокове
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483.919/OJ 483.919/OJ



Време за изказвания (член 149 от Правилника за дейността)

 
 

Сряда, 28 март 2012 г.

 

15:00 - 23:00

 

 

Четвъртък, 29 март 2012 г.

 

08:30 - 11:20
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483.919/OJ 483.919/OJ

Съвет (включително отговорите) :40'

Комисия (включително отговорите) :50'

Докладчици (3 x 6') :18'

Докладчици по становище (4 x 1') :4'

Членове на ЕП :165'

PPE : 55' 30, S&D : 39' 30, ALDE : 19', Verts/ALE : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, EFD : 8' 30, NI :
8'

„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (7 x 5') :35'

Председател на Европейската инвестиционна банка :10'

Комисия (включително отговорите) :20'

Докладчици (2 x 6') :12'

Докладчици по становище (7 x 1') :7'

Членове на ЕП :60' 30

PPE : 18', S&D : 13', ALDE : 7', Verts/ALE : 5' 30, ECR : 5', GUE/NGL : 4', EFD : 4', NI : 4'

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



Срокове

 
 

Сряда, 28 март 2012 г.

 

 

Четвъртък, 29 март 2012 г.
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483.919/OJ 483.919/OJ

10 • Доклад относно Сърбия във връзка с разширяването - Изявления на Съвета и на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 21 март, 12:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Понеделник, 26 март, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 26 март, 13:00 ч.

9 • Доклад относно Косово във връзка с разширяването - Изявления на Съвета и на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 21 март, 12:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Понеделник, 26 март, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 26 март, 13:00 ч.

8 • Доклад относно Турция във връзка с разширяването - Изявления на Съвета и на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 21 март, 12:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Понеделник, 26 март, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 26 март, 13:00 ч.

60 • Доклад относно Черна гора във връзка с разширяването - Изявления на Съвета и на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 21 март, 12:00 ч.

- Изменения и предложения за обща резолюция Понеделник, 26 март, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 26 март, 13:00 ч.

76 • Европейски фонд за бежанци за периода 2008-2013 г.  - Препоръка за второ четене: Rui Tavares
(A7-0063/2012)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 21 март, 12:00 ч.

35 • Прогнози за приходите и разходите за 2013 г. - Раздел І - Парламент  - Доклад: Derek Vaughan
(A7-0062/2012)

- Изменения Понеделник, 26 март, 12:00 ч.

67 • Рамка за корпоративно управление за европейските дружества  - Доклад: Sebastian Valentin Bodu
(A7-0051/2012)

- Изменения Сряда, 21 март, 12:00 ч.

41 • Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) - Годишен доклад за 2010 г.  - Доклад: Илиaна Ивaнова
(A7-0058/2012)

- Изменения Сряда, 21 март, 12:00 ч.

27 • Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г.  - Доклад: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012)

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

Сряда, 21 март, 12:00 ч.

- Алтернативни предложения за обща резолюция Понеделник, 26 март, 12:00 ч.



Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
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51 • Контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна
употреба  - Препоръка за второ четене: Vital Moreira (A7-0078/2012)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 21 март, 12:00 ч.

45 • Извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции  - Доклад: Werner
Langen (A7-0223/2011)

- Изменения Сряда, 21 март, 12:00 ч.

42 • Минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на
рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)  - Доклад: Elisabeth
Morin-Chartier (A7-0042/2012)

- Изменения Сряда, 21 март, 12:00 ч.

34 • Административно сътрудничество в областта на акцизите  - Доклад: David Casa (A7-0044/2012)

- Изменения Сряда, 21 март, 12:00 ч.

58 • Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление
EGF/2011/006 ES/ Comunidad Valenciana — строителство на сгради, подадено от Испания  - Доклад:
Barbara Matera (A7-0066/2012)

- Изменения Понеделник, 26 март, 12:00 ч.

38 • Изменение на Правилника за дейността на ЕП предвид развитието на отношенията между
Европейския парламент и институциите, представляващи националните правителства  - Доклад:
Alain Lamassoure (A7-0039/2012)

- Изменения Сряда, 21 март, 12:00 ч.

80 • Положението в Беларус - Предложения за резолюции

- 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 Вторник, 27 март, 12:00 ч.

- Искания за отделно, разделно и поименно гласуване Сряда, 28 март, 17:00 ч.

79 • Назначения в специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на
пари

- Изменения Четвъртък, 29 март, 09:00 ч.

7 • Европейски фонд за демокрация  - Доклад: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0061/2012)

- Изменения Сряда, 21 март, 12:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 27 март, 19:00 ч.
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