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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по заетост и социални въпроси

EMPL_OJ(2010)0126_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

вторник 26 януари 2010 г., 15.00−18.30 ч.
сряда 27 януари 2010 г., 9.00−12.30 ч. и 15.00−18.30 ч.

Брюксел

Зала PHS 5B001 (зала за изслушване: ASP 1G3)

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протокола на заседанието от:
 1-2 декември 2009 г. PV – PE430.667v02-00

3. Съобщения на председателя

26 януари 2010 г., 15.15–15.45 ч.

4. Подобряване на безопасността и здравето по време на работа на бременни 
работнички и на работнички родилки или кърмачки
EMPL/7/00123
***I 2008/0193(COD) COM(2008)0637 – C6-0340/2008

Докладчик по 
становище:

Rovana Plumb (S&D) PA – PE428.236v01-00
AM – PE430.643v01-00

Водеща: FEMM* – Edite Estrela (S&D) PR – PE430.593v01-00
AM – PE431.025v01-00

 Разглеждане на измененията
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26 януари 2010 г., 15.45–17.15 ч.

5. Нови предизвикателства пред социалните партньори и първа реакция 
спрямо документа за консултация на Комисията относно стратегията „ЕС 
2020“

В присъствието на: 
- Andrea Benassi, генерален секретар на Европейската асоциация на 
занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME) (очаква се 
потвърждение)
- John Monks, генерален секретар на Европейската конфедерация на 
профсъюзите (ETUC) 
- Ralf Resch, генерален секретар на Европейския център на предприятията с 
държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес 
(CEEP)
- Jorgen Ronnest, председател на комисията по социални въпроси към 
Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE)

26 януари 2010 г., 17.15–17.30 ч.

6. Принос на комисията по заетост и социални въпроси към стратегията „ЕС 
2020“
Размяна на мнения и приемане на писмо

26 януари 2010 г., 17.30–18.00 ч.

Съвместно разискване

7. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2008 г.: Общ бюджет на ЕО – Раздел III –Комисия
EMPL/7/00556

2009/2068(DEC) SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009

Докладчик по 
становище:

Ingeborg Gräßle (PPE) PA – PE430.428v01-00

Водеща: CONT – Bogusław Liberadzki (S&D)

 Разглеждане на проектостановището
 Краен срок за внасяне на измененията: 5 февруари 2010 г., 12.00 ч.

8. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2008 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на 
живот и труд
EMPL/7/01098

2009/2111(DEC) SEC(2009)1089[11] – C7-0182/2009

Докладчик по 
становище:

Ingeborg Gräßle (PPE) PA – PE430.901v01-00
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Водеща: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Разглеждане на проектостановището
 Краен срок за внасяне на измененията: 5 февруари 2010 г., 12.00 ч.

9. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2008 г.: Европейски център за развитие на професионалното 
обучение
EMPL/7/01100

2009/2110(DEC) SEC(2009)1089[10] – C7-0181/2009

Докладчик по 
становище:

Ingeborg Gräßle (PPE) PA – PE430.902v01-00

Водеща: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Разглеждане на проектостановището
 Краен срок за внасяне на измененията: 5 февруари 2010 г., 12.00 ч.

10. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2008 г.: Европейска агенция за здравословни и безопасни 
условия на труд
EMPL/7/01102

2009/2116(DEC) SEC(2009)1089[16] – C7-0187/2009
Докладчик по 
становище:

Ingeborg Gräßle (PPE) PA – PE430.900v01-00

Водеща: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Разглеждане на проектостановището
 Краен срок за внасяне на измененията: 5 февруари 2010 г., 12.00 ч.

11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2008 г.: Европейска фондация за обучение
EMPL/7/01109

2009/2120(DEC) SEC(2009)1089[20] – C7-0191/2009

Докладчик по 
становище:

Ingeborg Gräßle (PPE) PA – PE430.894v01-00

Водеща: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Разглеждане на проектостановището
 Краен срок за внасяне на измененията: 5 февруари 2010 г., 12.00 ч.

26 януари 2010 г., 18.00–18.30 ч.

12. Превенция на нараняванията с остри инструменти в болничния сектор и в 
сектора на здравното обслужване
EMPL/7/01729

Докладчик: Elizabeth Lynne (ALDE) RE – PE430.964v02-00

 Разглеждане на проектопредложението за резолюция
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27 януари 2010 г., 9.00–11.00 ч.

Представяне на програмата на председателството на Съвета

13. Размяна на мнения с Celestino Corbacho (министър на заетостта и 
имиграцията), Trinidad Jiménez (министър по социалните въпроси) и 
Bibiana Aído (министър по въпросите на равенството)

27 януари 2010 г., 11.00–12.00 ч.

*** Електронно гласуване ***

14. Подобряване на безопасността и здравето по време на работа на бременни 
работнички и на работнички родилки или кърмачки
EMPL/7/00123
***I 2008/0193(COD) COM(2008)0637 – C6-0340/2008

Докладчик по 
становище:

Rovana Plumb (S&D) PA – PE428.236v01-00
AM – PE430.643v01-00

Водеща: FEMM* – Edite Estrela (S&D) PR – PE430.593v01-00
AM – PE431.025v01-00

 Разглеждане и приемане на проектостановището

15. Превенция на нараняванията с остри инструменти в болничния сектор и в 
сектора на здравното обслужване
EMPL/7/01729

Докладчик: Elizabeth Lynne (ALDE) RE – PE430.964v02-00

 Приемане

16. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към 
глобализацията: писма DE/Karmann и LT/Snaige
EMPL/7/01814

Обсъждане и приемане на двете писма

*** Край на електронното гласуване ***

27 януари 2010 г., 12.00–12.30 ч.

17. Капиталови изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация 
и надзорният преглед на политиките за възнагражденията
EMPL/7/00875
***I 2009/0099(COD) COM(2009)0362 – C7-0096/2009

Докладчик по 
становище:

Ole Christensen (S&D) PA – PE430.995v01-00

Водеща: ECON – Arlene Mccarthy (S&D)
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 Разглеждане на проектостановището
 Краен срок за внасяне на измененията: 4 февруари 2010 г., 12.00 ч.

18. Етични въпроси, свързани с управлението на дружествата
EMPL/7/01399

2009/2177(INI)
Докладчик по 
становище:

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) PA – PE431.017v01-00

Водеща: JURI – Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 Разглеждане на проектостановището
 Краен срок за внасяне на измененията: 4 февруари 2010 г., 12.00 ч.

27 януари 2010 г., 15.00–17.00 ч.

19. Представяне на работната програма на следните агенции за 2010 г. 

- Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
- Европейски център за развитие на професионалното обучение
- Европейска фондация за подобряване условията на живот и труд
- Европейска фондация за обучение

27 януари 2010 г., 17.00–18.00 ч.

20. Организация на работното време на лицата, извършващи транспортни 
дейности в автомобилния транспорт
EMPL/7/00128
***I 2008/0195(COD) COM(2008)0650 – C6-0354/2008

Докладчик: Edit Bauer (PPE) PR – PE431.059v01-00
Водеща: EMPL –
Подпомагащи: TRAN – Saïd El Khadraoui (S&D) PA – PE430.999v01-00

 Разглеждане на проектодоклада
 Краен срок за внасяне на измененията: 5 февруари 2010 г., 12.00 ч.

21. Разни въпроси

22. Дата на следващото заседание
 22 февруари 2010 г., 15.00–18.30 ч.


