PE646.833v01-00	2/7	OJ\1196633BG.rtf
BG
OJ\1196633BG.rtf	7/7	PE646.833v01-00
	BG
OJ\1196633BG.rtf	PE646.833v01-00
BG	Единство в многообразието	BG

Европейски парламент
2019-2024
file_0.png

file_1.wmf



Комисия по заетост и социални въпроси

EMPL(2020)0122_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Сряда, 22 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.
Четвъртък, 23 януари 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 11.00–12.30 ч.  (заседание на координаторите)
Брюксел
Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)
22 януари 2020 г., 9.00–10.45 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	4 декември 2019 г.	PV – PE644.903v01-00

4.	Размяна на мнения с Йосип Аладрович (министър на труда и пенсионната система на Република Хърватия) и Весна Бедекович (министър по демографските въпроси, семейството, младежта и социалната политика на Република Хърватия)
EMPL/9/02319
	Представяне на програмата на председателството на Съвета в областта на заетостта и социалните въпроси

22 януари 2020 г., 10.45–11.00 ч.
5.	Европейски социален фонд плюс (ЕФС+)
EMPL/9/01375

Докладчик:

Дейвид Каза (PPE)

 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

6.	Изисквания за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт
EMPL/9/01719

Докладчик:

Радка Максова (Renew)

 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

7.	Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи
EMPL/9/01718

Докладчик:

Денис Радке (PPE)

 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

22 януари 2020 г., 11.00–11.30 ч.
*** Време за електронно гласуване ***
8.	Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)
EMPL/9/01779
***I	2018/0202(COD)	COM(2018)0380 – C8-0231/2018

Докладчик:

Вилия Блинкевичуте (S&D)

Водеща:

EMPL


 
	Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

9.	Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия
EMPL/9/00402
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Водеща:

AFCO –
Ги Верхофстад (Renew)
PR – PE645.036v02-00
 
	Приемане на проекта на становище под формата на писмо

10.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)
EMPL/9/00867
	2019/2067(DEC)	COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

Докладчик по становище:

Томаш Здеховски (PPE)
PA – PE642.929v01-00
AM – PE644.922v01-00
Водеща:

CONT –
Йоахим Станислав Бруджински (ECR)
PR – PE639.878v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 12.00 ч.

11.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
EMPL/9/00858
	2019/2071(DEC)	COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

Докладчик по становище:

Томаш Здеховски (PPE)
PA – PE642.930v01-00
AM – PE644.923v01-00
Водеща:

CONT –
Йоахим Станислав Бруджински (ECR)
PR – PE639.867v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 12.00 ч.

12.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)
EMPL/9/00850
	2019/2075(DEC)	COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

Докладчик по становище:

Томаш Здеховски (PPE)
PA – PE642.931v01-00
AM – PE644.904v01-00
Водеща:

CONT –
Йоахим Станислав Бруджински (ECR)
PR – PE639.919v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 12.00 ч.

13.	Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2018 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол
EMPL/9/00808
	2019/2098(DEC)	COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

Докладчик по становище:

Томаш Здеховски (PPE)
PA – PE642.932v01-00
AM – PE644.905v01-00
Водеща:

CONT –
Ришард Чарнецки (ECR)
PR – PE639.866v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 12.00 ч.

14.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия
EMPL/9/01031
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Докладчик по становище:

Томаш Здеховски (PPE)
PA – PE642.933v01-00
AM – PE644.907v01-00
Водеща:

CONT –
Моника Холмайер (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 12.00 ч.

15.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP)
EMPL/9/00869
	2019/2066(DEC)	COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

Докладчик по становище:

Томаш Здеховски (PPE)
PA – PE642.927v01-00
AM – PE644.919v01-00
Водеща:

CONT –
Йоахим Станислав Бруджински (ECR)
PR – PE639.857v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 10 декември 2019 г., 12.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***
22 януари 2020 г., 11.30–12.30 ч.
16.	Модели за колективно договаряне в целия Европейски съюз
EMPL/9/02322
	Представяне от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

* * *
22 януари 2020 г., 14.30–15.30 ч.
17.	Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа, 2020 г.
EMPL/9/02014
	2019/2212(INI)	

Докладчик:

Клара Добрев (S&D)

Водеща:

EMPL*


Подпомагащи:

BUDG* –
Решение: без становище


CULT –
Сабине Ферхайен (PPE)

Позиции под формата на изменения:

FEMM –
Лина Галвес Муньос (S&D)

 
	Разглеждане на проекта на доклад

22 януари 2020 г., 15.30–16.30 ч.
18.	Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ)
EMPL/9/01290
***I	2019/0188(COD)	COM(2019)0620 – C9-0117/2019

Докладчик:

Мануел Писаро (S&D)
PR – PE644.984v01-00
Водеща:

EMPL


 
	Разглеждане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 30 януари 2020 г., 12.00 ч.

22 януари 2020 г., 16.30–17.30 ч.
19.	Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на броя и наименованията на променливите за областта на доходите и условията на живот
EMPL/9/02157
	2019/2995(DEA)	C(2019)08800

Водеща:

EMPL


 
	Представяне от Комисията на делегиран акт.

20.	Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на броя и наименованията на променливите за областта на работната сила
EMPL/9/02158
	2019/2996(DEA)	C(2019)08809

Водеща:

EMPL


 
	Представяне от Комисията на делегиран акт.

21.	Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на многогодишно непрекъснато планиране
EMPL/9/02161
	2019/2997(DEA)	C(2019)08807

Водеща:

EMPL


 
	Представяне от Комисията на делегиран акт.

22 януари 2020 г., 17.30–18.30 ч.
22.	Разни въпроси
23 януари 2020 г., 9.00–10.00 ч.
23.	Стратегия на ЕС за хората с увреждания за периода след 2020 г.
EMPL/9/02204
	2019/2975(RSP)	

Съдокладчици:

Марк Анжел (S&D)
Катрин Лангензипен (Verts/ALE)
Елжбета Рафалска (ECR)
Радка Максова (Renew)
Жузе Гушман (GUE/NGL)
Луция Дюриш Николсонова (ECR)

Водеща:

EMPL


 
	Разглеждане на предложението за резолюция
	Краен срок за внасяне на измененията: 30 януари 2020 г., 12.00 ч.

23 януари 2020 г., 10.00–11.00 ч.
24.	Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)
EMPL/9/01779
***I	2018/0202(COD)	COM(2018)0380 – C8-0231/2018

Докладчик:

Вилия Блинкевичуте (S&D)

Водеща:

EMPL


 
	Представяне от Комисията на актуалното състояние

При закрити врати
25.	Заседание на координаторите
26.	Следващи заседания
	27 януари 2020 г., 16.00–17.30 ч. (Брюксел)

28 януари 2020 г. (Брюксел)

