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Легенда на процедурите
 

Ако Парламентът не разпореди друго, разгледаните текстове се подлагат на гласуване в следната последователност:
 

À = Срокове    ´ = Срокове, ако са били поискани    6 = Текстът все още не е приет, евентуални срокове

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

658.540/OJ 658.540/OJ

Понеделник, 5 октомври 2020 г. 1

17:00 - 22:30 Разисквания 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права
- Доклад: Michal Šimečka (A9-0170/2020) 1

Условия за зачитане на принципите на правовата държава в рамките на преговорите относно МФР за
периода 2021 - 2027 г. и Инструмента на Европейския съюз за възстановяване - Изявления на Съвета
и Комисията 1

Принципите на правовата държава и основните права в България - Изявления на Съвета и Комисията 1

Представяне от Съвета на неговата позиция по проекта на общ бюджет за финансовата 2021 година 1

Жените в процеса на вземане на решения в управителните съвети на дружествата, включително
актуалното състояние на директивата за подобряване на баланса между половете сред директорите
без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързаните с това
мерки - Изявления на Съвета и Комисията 1

Засилване на схемата „Гаранция за младежта“ - Въпроси с искане за устен отговор (O-000058/2020 -
B9-0018/20)  (O-000059/2020 - B9-0019/20) 2

19:15 - 20:30 Гласуване 2

Забележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в зависимост
от броя на измененията 2

Гласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността) 2

Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната съвместимост
на железопътната система за тунела под Ламанша  - 2

Решение за оправомощаване на Франция да сключи международно споразумение за тунела под
Ламанша  - 2

Биологичното производство: датата на прилагането му и някои други дати  - 2

Единни гласувания 2

Изменение на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
процедурата за отмяна на бюджетни кредити  - Доклад: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020) 2

Косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и
Реюнион  - Доклад: Younous Omarjee (A9-0156/2020) 3

Данъкът AIEM на Канарските острови  - Доклад: Younous Omarjee (A9-0157/2020) 3

Удължаване на срока на прилагане на данъка „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони  -
Доклад: Younous Omarjee (A9-0159/2020) 3

Проект на коригиращ бюджет № 7: Актуализация на приходите (собствени ресурси)  - Доклад:
Monika Hohlmeier (A9-0163/2020) 3

Вторник, 6 октомври 2020 г. 4

09:00  Обявяване на резултатите 4

09:15 - 13:00 Разисквания 4

Общо разискване - Заседания на Европейския съвет на 1-2 октомври и на 15-16 октомври 2020 г. 4

Заключения от специалното заседание на Европейския съвет от 1 и 2 октомври 2020 г. - Изявления
на Европейския съвет и Комисията 4

Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври 2020 г. - Изявления на
Съвета и Комисията 4

Европейската стратегия за горите - перспективи  - Доклад: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020) 4
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10:30 - 11:45 Първо гласуване 4

Гласуване на изменения 4

Михал Шимечка (LIBE A9-0170/2020) - Създаването на механизъм на ЕС за демокрацията,
принципите на правовата държава и основните права 4

Йорген Варборн (INTA A9-0160/2020) - Прилагане на общата търговска политика – годишен доклад
за 2018 г. 4

14:15  Обявяване на резултатите 5

15:00 - 17:00 Разискване 5

Европейски законодателен акт за климата  - Доклад: Jytte Guteland (A9-0162/2020) 5

17:45 - 19:00 Второ гласуване 5

Гласуване на изменения 5

Юте Гутеланд (ENVI A9-0162/2020) - Европейски законодателен акт за климата 5

Вероника Вреционова (AGRI A9-0164/2020) - Еквивалентност на извършените в Украйна полски
инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на
еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна 5

Петри Сарвама (AGRI A9-0154/2020) - Европейската стратегия за горите - перспективи 5

Сряда, 7 октомври 2020 г. 6

09:00  Обявяване на резултатите 6

09:15 - 13:00 Разисквания 6

Възобновяване на военните действия между Армения и Азербайджан във връзка с конфликта в
Нагорни Карабах - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 6

Дипломатическа мисия на ЕС във Венесуела с оглед на евентуални избори - Изявление на заместник-
председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност 6

Положението в Иран - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 6

10:30 - 11:45 Първо гласуване 6

Одобрение за предоставянето на нови правомощия на изпълнителния заместник-председател на
Комисията Валдис Домбровскис 6

Одобрение за назначаването на Марейд Макгинес за член на Европейската комисия   - 6

Окончателно гласуване

   
6

Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права
- Доклад: Michal Šimečka (A9-0170/2020) 7

Прилагане на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.  - Доклад: Jörgen Warborn
(A9-0160/2020) 7

Гласуване на изменения 7

Юте Гутеланд (ENVI A9-0162/2020) -  Европейски законодателен акт в областта на климата 7

14:15  Обявяване на резултатите 7
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15:00 - 17:00 Разисквания 7

Ролята на европейските надзорни органи при скандала с Уайъркард - Изявления на Съвета и
Комисията 7

Общо разискване - Финансови услуги 7

Цифрови финанси: нововъзникващи рискове, свързани с криптоактивите – регулаторни и
надзорни предизвикателства в областта на финансовите услуги, институции и пазари  - Доклад:
Ondřej Kovařík (A9-0161/2020) 7

Допълнително развитие на съюза на капиталовите пазари: подобряване на достъпа до
финансиране на капиталовите пазари, по-специално от страна на МСП, и насърчаване на
участието на непрофесионалните инвеститори  - Доклад: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020) 7

17:15 - 18:30 Второ гласуване 8

Окончателно гласуване

   
8

Европейски законодателен акт за климата  - Доклад: Jytte Guteland (A9-0162/2020) 8

Еквивалентност на извършените полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени
култури и еквивалентност на семената от зърнени култури, произведени в Украйна  - Доклад:
Veronika Vrecionová (A9-0164/2020) 8

Възражение съгласно член 112, параграфи 2, 3 и 4, буква в):  Спецификации на титанов диоксид (E
171) 8

Възражение съгласно член 112, параграфи 2, 3 и 4, буква в): Максимално допустими количества
акриламид в някои храни за кърмачета и малки деца 8

Европейската стратегия за горите - перспективи  - Доклад: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020) 8

Гласуване на изменения 8

(TRAN) - Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната
съвместимост на железопътната система в рамките на тунела под Ламанша 8

(TRAN) - Решение за оправомощаване на Франция да сключи международно споразумение относно
тунела под Ламанша 8

Предложения за резолюции - Принципите на правовата държава и основните права в България 8

Ондржей Коваржик (ECON A9-0161/2020) - Цифрови финанси: нововъзникващи рискове, свързани с
криптоактивите – регулаторни и надзорни предизвикателства в областта на финансовите услуги,
институции и пазари 8

Исабел Бенхумеа Бенхумеа (ECON A9-0155/2020) - Допълнително развитие на съюза на капиталовите
пазари: подобряване на достъпа до финансиране на капиталовите пазари, по-специално от страна на
МСП, и насърчаване на участието на непрофесионалните инвеститори 9

Четвъртък, 8 октомври 2020 г. 10

08:30  Обявяване на резултатите 10

08:45 - 13:00 Разисквания 10

Борба с изпирането на пари вследствие на "досиетата FinCEN" - Изявление на Комисията 10

Въздействието на пандемията от Covid-19 върху заведенията за дългосрочни грижи - Изявление на
Комисията 10

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава (член 144 от Правилника за дейността) 10

Еритрея, случаят на Дауит Исаак 10

Законът за „чуждестранните агенти“ в Никарагуа 10

Положението на етиопските мигранти в центровете за задържане в Саудитска Арабия 10

09:30 - 10:45 Първо гласуване 11

Гласуване на изменения 11

Предложения за резолюции - Еритрея, случаят на Дауит Исаак 11

Предложения за резолюции - Законът за „чуждестранните агенти“ в Никарагуа 11
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Предложения за резолюции - Положението на етиопските мигранти в центровете за задържане в
Саудитска Арабия 11

Предложения за резолюции - Укрепване на схемата „Гаранция за младежта“ 11

12:30  Обявяване на резултатите 11

13:00 - 14:15 Второ гласуване 11

Окончателно гласуване

   
11

Еритрея, случаят на Дауит Исаак - Предложения за резолюции 11

Законът за „чуждестранните агенти“ в Никарагуа - Предложения за резолюции 11

Положението на етиопските мигранти в центровете за задържане в Саудитска Арабия - Предложения
за резолюции 11

Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната съвместимост
на железопътната система за тунела под Ламанша  - 11

Решение за оправомощаване на Франция да сключи международно споразумение за тунела под
Ламанша  - 11

Биологичното производство: датата на прилагането му и някои други дати  - 12

Принципите на правовата държава и основните права в България - Предложения за резолюции 12

Цифрови финанси: нововъзникващи рискове, свързани с криптоактивите – регулаторни и надзорни
предизвикателства в областта на финансовите услуги, институции и пазари  - Доклад: Ondřej Kovařík
(A9-0161/2020) 12

Допълнително развитие на съюза на капиталовите пазари: подобряване на достъпа до финансиране на
капиталовите пазари, по-специално от страна на МСП, и насърчаване на участието на
непрофесионалните инвеститори  - Доклад: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020) 12

Засилване на схемата „Гаранция за младежта“ - Предложения за резолюции 12

16:30  Обявяване на резултатите 12

Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 14

Срокове 16



Понеделник, 5 октомври 2020 г.
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17:00 - 22:30 Разисквания

19:15 - 20:30 Гласуване

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

39 À • Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата
държава и основните права

Доклад: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Доклад относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на
правовата държава и основните права

[2020/2072(INL)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

71 • Условия за зачитане на принципите на правовата държава в рамките на
преговорите относно МФР за периода 2021 - 2027 г. и Инструмента на
Европейския съюз за възстановяване

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2797(RSP)]

60 À • Принципите на правовата държава и основните права в България

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2793(RSP)]

35 • Представяне от Съвета на неговата позиция по проекта на общ бюджет за
финансовата 2021 година

[2020/2697(RSP)]

87 • Жените в процеса на вземане на решения в управителните съвети на
дружествата, включително актуалното състояние на директивата за
подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни
функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързаните с това
мерки

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2808(RSP)]
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88 À • Засилване на схемата „Гаранция за младежта“

Въпроси с искане за устен отговор

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Комисия по заетост и социални въпроси
Съвет
Засилване на схемата „Гаранция за младежта“

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Комисия по заетост и социални въпроси
Комисия
Засилване на схемата „Гаранция за младежта“

[2020/2764(RSP)]

86 • Забележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в
зависимост от броя на измененията

85 • Гласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

78 6 «««I - Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната
съвместимост на железопътната система за тунела под Ламанша

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

79 6 «««I - Решение за оправомощаване на Франция да сключи международно споразумение за тунела под
Ламанша

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

80 6 «««I - Биологичното производство: датата на прилагането му и някои други дати

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Искане за разглеждане по неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността)

105 • Единни гласувания

54 «««I - Изменение на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на процедурата за отмяна на бюджетни кредити

Доклад: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на процедурата за
отмяна на бюджетни кредити

[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
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55 « - Косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана,
Мартиника и Реюнион

Доклад: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за предоставяне на разрешение на Франция да
прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в
Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион

[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]

Комисия по регионално развитие

56 « - Данъкът AIEM на Канарските острови

Доклад: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно режима на данъка AIEM, прилаган на
Канарските острови

[COM(2020)0355 - 2020/0163(CNS)]

Комисия по регионално развитие

57 « - Удължаване на срока на прилагане на данъка „octroi de mer“ в най-отдалечените френски
региони

Доклад: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 940/2014/ЕС
относно режима за облагане с данък „octroi de mer“ в най-отдалечените френски региони по
отношение на неговия срок на прилагане

[COM(2020)0371 - 2020/0174(CNS)]

Комисия по регионално развитие

58 - Проект на коригиращ бюджет № 7: Актуализация на приходите (собствени ресурси)

Доклад: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 7/2020 на
Европейския съюз за финансовата 2020 година – Актуализация на приходите (собствени ресурси)

[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]

Комисия по бюджети



Вторник, 6 октомври 2020 г.

 

 

09:00      Обявяване на резултатите

 

09:15 - 13:00     Разисквания
 
Общо разискване - Заседания на Европейския съвет на 1-2 октомври и на 15-16

октомври 2020 г.

 
Край на общите разисквания

 

10:30 - 11:45     Първо гласуване

4 4Вторник, 6 октомври 2020 г.

658.540/OJ 658.540/OJ

09:00 Обявяване на резултатите

09:15 - 13:00 Разисквания

10:30 - 11:45 Първо гласуване

14:15 Обявяване на резултатите

15:00 - 17:00 Разискване

17:45 - 19:00 Второ гласуване

52 • Заключения от специалното заседание на Европейския съвет от 1 и 2
октомври 2020 г.

Изявления на Европейския съвет и Комисията

[2020/2787(RSP)]

53 • Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври
2020 г.

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2788(RSP)]

19 À • Европейската стратегия за горите - перспективи

Доклад: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

Доклад относно Европейската стратегия за горите - перспективи

[2019/2157(INI)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

99 • Гласуване на изменения

107 • Михал Шимечка (LIBE A9-0170/2020) - Създаването на механизъм на ЕС за демокрацията,
принципите на правовата държава и основните права

108 • Йорген Варборн (INTA A9-0160/2020) - Прилагане на общата търговска политика – годишен
доклад за 2018 г.



14:15      Обявяване на резултатите

 

15:00 - 17:00     Разискване

 

17:45 - 19:00     Второ гласуване

5 5Вторник, 6 октомври 2020 г.
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44 À«««I • Европейски законодателен акт за климата

Доклад: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и
за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за
климата)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

100 • Гласуване на изменения

109 • Юте Гутеланд (ENVI A9-0162/2020) - Европейски законодателен акт за климата

110 • Вероника Вреционова (AGRI A9-0164/2020) - Еквивалентност на извършените в Украйна
полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на
еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна

113 • Петри Сарвама (AGRI A9-0154/2020) - Европейската стратегия за горите - перспективи



Сряда, 7 октомври 2020 г.

 

 

09:00      Обявяване на резултатите

 

09:15 - 13:00     Разисквания

 

10:30 - 11:45     Първо гласуване
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09:00 Обявяване на резултатите

09:15 - 13:00 Разисквания

10:30 - 11:45 Първо гласуване

14:15 Обявяване на резултатите

15:00 - 17:00 Разисквания

17:15 - 18:30 Второ гласуване

91 • Възобновяване на военните действия между Армения и Азербайджан във
връзка с конфликта в Нагорни Карабах

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

[2020/2809(RSP)]

90 • Дипломатическа мисия на ЕС във Венесуела с оглед на евентуални избори

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

[2020/2810(RSP)]

89 • Положението в Иран

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

[2020/2811(RSP)]

125 - Одобрение за предоставянето на нови правомощия на изпълнителния заместник-председател
на Комисията Валдис Домбровскис

[2020/2203(INS)]

75 - Одобрение за назначаването на Марейд Макгинес за член на Европейската комисия

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]

101 • Окончателно гласуване

   



 

14:15      Обявяване на резултатите

 

15:00 - 17:00     Разисквания

 
Общо разискване - Финансови услуги
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39 À - Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и
основните права

Доклад: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

[2020/2072(INL)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

18 À - Прилагане на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.

Доклад: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)

Доклад относно прилагането на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.

[2019/2197(INI)]

Комисия по международна търговия

129 • Гласуване на изменения

128 • Юте Гутеланд (ENVI A9-0162/2020) -  Европейски законодателен акт в областта на климата

50 • Ролята на европейските надзорни органи при скандала с Уайъркард

Изявления на Съвета и Комисията

[2020/2701(RSP)]

49 À • Цифрови финанси: нововъзникващи рискове, свързани с криптоактивите
– регулаторни и надзорни предизвикателства в областта на финансовите
услуги, институции и пазари

Доклад: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

Доклад с препоръки до Комисията относно цифровите финанси:
нововъзникващи рискове, свързани с криптоактивите – регулаторни и
надзорни предизвикателства в областта на финансовите услуги, институции и
пазари

[2020/2034(INL)]

Комисия по икономически и парични въпроси

48 À • Допълнително развитие на съюза на капиталовите пазари: подобряване
на достъпа до финансиране на капиталовите пазари, по-специално от
страна на МСП, и насърчаване на участието на непрофесионалните
инвеститори

Доклад: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

Доклад относно допълнителното развитие на съюза на капиталовите пазари:
подобряване на достъпа до финансиране на капиталовите пазари, по-специално
от страна на МСП, и насърчаване на участието на непрофесионалните
инвеститори

[2020/2036(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси



Край на общите разисквания

 

17:15 - 18:30     Второ гласуване
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106 • Окончателно гласуване

   

44 À«««I - Европейски законодателен акт за климата

Доклад: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

97 À«««I - Еквивалентност на извършените полски инспекции на посеви за производство на семена от
зърнени култури и еквивалентност на семената от зърнени култури, произведени в Украйна

Доклад: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на извършените в Украйна полски
инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на
еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна

[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

83 À - Възражение съгласно член 112, параграфи 2, 3 и 4, буква в):  Спецификации на титанов
диоксид (E 171)

B9-0308/2020

[2020/2795(RPS)]

82 À - Възражение съгласно член 112, параграфи 2, 3 и 4, буква в): Максимално допустими
количества акриламид в някои храни за кърмачета и малки деца

B9-0311/2020

[2020/2735(RPS)]

19 À - Европейската стратегия за горите - перспективи

Доклад: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

[2019/2157(INI)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

102 • Гласуване на изменения

114 • (TRAN) - Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и
оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на тунела под Ламанша

115 • (TRAN) - Решение за оправомощаване на Франция да сключи международно споразумение
относно тунела под Ламанша

117 • Предложения за резолюции - Принципите на правовата държава и основните права в
България

118 • Ондржей Коваржик (ECON A9-0161/2020) - Цифрови финанси: нововъзникващи рискове,
свързани с криптоактивите – регулаторни и надзорни предизвикателства в областта на
финансовите услуги, институции и пазари



9 9Сряда, 7 октомври 2020 г.
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119 • Исабел Бенхумеа Бенхумеа (ECON A9-0155/2020) - Допълнително развитие на съюза на
капиталовите пазари: подобряване на достъпа до финансиране на капиталовите пазари, по-
специално от страна на МСП, и насърчаване на участието на непрофесионалните инвеститори



Четвъртък, 8 октомври 2020 г.

 

 

08:30      Обявяване на резултатите

 

08:45 - 13:00     Разисквания

 

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

принципа на правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)

10 10Четвъртък, 8 октомври 2020 г.

658.540/OJ 658.540/OJ

08:30 Обявяване на резултатите

08:45 - 13:00 Разисквания

09:30 - 10:45 Първо гласуване

12:30 Обявяване на резултатите

13:00 - 14:15 Второ гласуване

16:30 Обявяване на резултатите

92 • Борба с изпирането на пари вследствие на "досиетата FinCEN"

Изявление на Комисията

[2020/2812(RSP)]

63 • Въздействието на пандемията от Covid-19 върху заведенията за дългосрочни
грижи

Изявление на Комисията

[2020/2794(RSP)]

96 À • Еритрея, случаят на Дауит Исаак

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020,
B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À • Законът за „чуждестранните агенти“ в Никарагуа

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À • Положението на етиопските мигранти в центровете за задържане в
Саудитска Арабия

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020,
B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]



09:30 - 10:45     Първо гласуване

 

12:30      Обявяване на резултатите

 

13:00 - 14:15     Второ гласуване

11 11Четвъртък, 8 октомври 2020 г.
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103 • Гласуване на изменения

120 • Предложения за резолюции - Еритрея, случаят на Дауит Исаак

121 • Предложения за резолюции - Законът за „чуждестранните агенти“ в Никарагуа

122 • Предложения за резолюции - Положението на етиопските мигранти в центровете за задържане
в Саудитска Арабия

123 • Предложения за резолюции - Укрепване на схемата „Гаранция за младежта“

124 • Окончателно гласуване

   

96 À - Еритрея, случаят на Дауит Исаак

Предложения за резолюции

B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À - Законът за „чуждестранните агенти“ в Никарагуа

Предложения за резолюции

B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À - Положението на етиопските мигранти в центровете за задържане в Саудитска Арабия

Предложения за резолюции

B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]

78 6 «««I - Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната
съвместимост на железопътната система за тунела под Ламанша

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

79 6 «««I - Решение за оправомощаване на Франция да сключи международно споразумение за тунела под
Ламанша

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм



 

16:30      Обявяване на резултатите

12 12Четвъртък, 8 октомври 2020 г.
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80 6 «««I - Биологичното производство: датата на прилагането му и някои други дати

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

60 À - Принципите на правовата държава и основните права в България

Предложения за резолюции

B9-0309/2020

[2020/2793(RSP)]

49 À - Цифрови финанси: нововъзникващи рискове, свързани с криптоактивите – регулаторни и
надзорни предизвикателства в областта на финансовите услуги, институции и пазари

Доклад: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

[2020/2034(INL)]

Комисия по икономически и парични въпроси

48 À - Допълнително развитие на съюза на капиталовите пазари: подобряване на достъпа до
финансиране на капиталовите пазари, по-специално от страна на МСП, и насърчаване на
участието на непрофесионалните инвеститори

Доклад: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

[2020/2036(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

88 À - Засилване на схемата „Гаранция за младежта“

Предложения за резолюции

B9-0310/2020

[2020/2764(RSP)]



 

 
Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 

Срокове

13 13

658.540/OJ 658.540/OJ



Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

 
 

Понеделник, 5 октомври 2020 г.

 

17:00 - 22:30

 

 

Вторник, 6 октомври 2020 г.

 

09:15 - 13:00

 

15:00 - 17:00

 

14 14Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

658.540/OJ 658.540/OJ

Съвет (включително отговорите) :45'

Комисия (включително отговорите) :45'

Председател на комисията по бюджети :3'

Докладчици по бюджета :6'

Докладчици :6'

Докладчици по становище (2 x 1') :2'

Автор (комисия) :3'

Членове на ЕП :120'

PPE : 29' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 12', ECR : 11', GUE/NGL : 8', NI : 6' 30

Председател на Европейския съвет (включително отговорите) :15'

Комисия (включително отговорите) :20'

Докладчици :6'

Докладчик по становище (2 x 1') :2'

Членове на ЕП :120'

PPE : 29' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 12', ECR : 11', GUE/NGL : 8', NI : 6' 30

Комисия (включително отговорите) :5'

Докладчик :6'

Докладчици по становище (4 x 1') :4'

Членове на ЕП :75'

PPE : 17' 30, S&D : 14', Renew : 10', ID : 8' 30, Verts/ALE : 8', ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, NI : 4' 30



Сряда, 7 октомври 2020 г.

 

09:15 - 13:00

 

15:00 - 17:00

 

 

Четвъртък, 8 октомври 2020 г.

 

08:45 - 13:00

 

15 15Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

658.540/OJ 658.540/OJ

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

:30'

Членове на ЕП :135'

PPE : 33' 30, S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, ID : 15', Verts/ALE : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, NI :
7'

Съвет (включително отговорите) :10'

Комисия (включително отговорите) :15'

Докладчик (2 x 6') :12'

Членове на ЕП :60'

PPE : 13' 30, S&D : 11', Renew : 8', ID : 6' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 4'

Комисия (включително отговорите) :35'

Автор на всяко предложение за резолюция (член 144 от
Правилника за дейността)

:1'

Членове на ЕП :135'

PPE : 33' 30, S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, ID : 15', Verts/ALE : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, NI :
7'



Срокове

 
 

Понеделник, 5 октомври 2020 г.
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39 À • Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните
права  - Доклад: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

- Изменения Сряда, 30 септември, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Петък, 2 октомври, 12:00 ч.

60 À • Принципите на правовата държава и основните права в България - Изявления на Съвета и
Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 30 септември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 5 октомври, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 5 октомври, 20:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Вторник, 6 октомври, 12:00 ч.

88 À • Засилване на схемата „Гаранция за младежта“ - Въпроси с искане за устен отговор (O-000058/2020
- B9-0018/20)  (O-000059/2020 - B9-0019/20)

- Предложения за резолюции Понеделник, 5 октомври, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 6 октомври, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 6 октомври, 20:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Сряда, 7 октомври, 10:00 ч.

78 6 • Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната
съвместимост на железопътната система за тунела под Ламанша  -

- (евентуално) Изменения; отхвърляне Вторник, 6 октомври, 13:00 ч.

- (евентуално) Искания за гласуване поотделно и разделно
гласуване

Вторник, 6 октомври, 18:00 ч.

79 6 • Решение за оправомощаване на Франция да сключи международно споразумение за тунела под
Ламанша  -

- (евентуално) Изменения; отхвърляне Вторник, 6 октомври, 13:00 ч.

- (евентуално) Искания за гласуване поотделно и разделно
гласуване

Вторник, 6 октомври, 18:00 ч.

80 6 • Биологичното производство: датата на прилагането му и някои други дати  -

- (евентуално) Изменения; отхвърляне Вторник, 6 октомври, 13:00 ч.

- (евентуално) Искания за гласуване поотделно и разделно
гласуване

Вторник, 6 октомври, 18:00 ч.



Вторник, 6 октомври 2020 г.

 

 

Сряда, 7 октомври 2020 г.
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19 À • Европейската стратегия за горите - перспективи  - Доклад: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

- Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП,
алтернативни предложения за резолюции

Сряда, 30 септември, 13:00 ч.

- Алтернативни общи предложения за резолюции Четвъртък, 1 октомври, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Петък, 2 октомври, 12:00 ч.

44 À • Европейски законодателен акт за климата  - Доклад: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 30 септември, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 5 октомври, 12:00 ч.

18 À • Прилагане на общата търговска политика – годишен доклад за 2018 г.  - Доклад: Jörgen Warborn
(A9-0160/2020)

- Изменения Сряда, 30 септември, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Петък, 2 октомври, 12:00 ч.

49 À • Цифрови финанси: нововъзникващи рискове, свързани с криптоактивите – регулаторни и
надзорни предизвикателства в областта на финансовите услуги, институции и пазари  - Доклад:
Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

- Изменения Сряда, 30 септември, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Петък, 2 октомври, 12:00 ч.

48 À • Допълнително развитие на съюза на капиталовите пазари: подобряване на достъпа до
финансиране на капиталовите пазари, по-специално от страна на МСП, и насърчаване на
участието на непрофесионалните инвеститори  - Доклад: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

- Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП,
алтернативни предложения за резолюции

Сряда, 30 септември, 13:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Петък, 2 октомври, 12:00 ч.

97 À • Еквивалентност на извършените полски инспекции на посеви за производство на семена от
зърнени култури и еквивалентност на семената от зърнени култури, произведени в Украйна  -
Доклад: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)

- Изменения; отхвърляне Петък, 2 октомври, 12:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 5 октомври, 19:00 ч.

83 À • Възражение съгласно член 112, параграфи 2, 3 и 4, буква в):  Спецификации на титанов диоксид
(E 171)

- Изменения Петък, 2 октомври, 12:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 5 октомври, 19:00 ч.

82 À • Възражение съгласно член 112, параграфи 2, 3 и 4, буква в): Максимално допустими количества
акриламид в някои храни за кърмачета и малки деца

- Изменения Петък, 2 октомври, 12:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Понеделник, 5 октомври, 19:00 ч.



Четвъртък, 8 октомври 2020 г.
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96 À • Еритрея, случаят на Дауит Исаак

- Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 5 октомври, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)

Сряда, 7 октомври, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от
Правилника за дейността)

Сряда, 7 октомври, 14:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Сряда, 7 октомври, 19:00 ч.

95 À • Законът за „чуждестранните агенти“ в Никарагуа

- Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 5 октомври, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)

Сряда, 7 октомври, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от
Правилника за дейността)

Сряда, 7 октомври, 14:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Сряда, 7 октомври, 19:00 ч.

94 À • Положението на етиопските мигранти в центровете за задържане в Саудитска Арабия

- Предложения за резолюции (член 144 от Правилника за
дейността)

Понеделник, 5 октомври, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции (член 144 от Правилника за дейността)

Сряда, 7 октомври, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 144 от
Правилника за дейността)

Сряда, 7 октомври, 14:00 ч.

- Искания за гласуване поотделно и разделно гласуване Сряда, 7 октомври, 19:00 ч.

78 6 • Прилагане на правилата за безопасността на железопътния транспорт и оперативната
съвместимост на железопътната система за тунела под Ламанша  -

- (евентуално) Изменения; отхвърляне Вторник, 6 октомври, 13:00 ч.

- (евентуално) Искания за гласуване поотделно и разделно
гласуване

Вторник, 6 октомври, 18:00 ч.

79 6 • Решение за оправомощаване на Франция да сключи международно споразумение за тунела под
Ламанша  -

- (евентуално) Изменения; отхвърляне Вторник, 6 октомври, 13:00 ч.

- (евентуално) Искания за гласуване поотделно и разделно
гласуване

Вторник, 6 октомври, 18:00 ч.

80 6 • Биологичното производство: датата на прилагането му и някои други дати  -

- (евентуално) Изменения; отхвърляне Вторник, 6 октомври, 13:00 ч.

- (евентуално) Искания за гласуване поотделно и разделно
гласуване

Вторник, 6 октомври, 18:00 ч.
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