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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

679.108/OJ 679.108/OJ

Понеделник, 8 февруари 2021 г. 1

17:00 - 22:30 Разисквания 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г.  - Доклад: Sven Simon (A9-0002/2021) 1

Нов план за действие за кръгова икономика  - Доклад: Jan Huitema (A9-0008/2021) 1

Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора   - Доклад: Juan Fernando López Aguilar,
María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021) 1

Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална
справедливост и издръжливост - Въпрос с искане за устен отговор 1

Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите  - Доклад:
Özlem Demirel (A9-0006/2021) 1

Въздействието на Covid-19 върху младежта и спорта - Въпрос с искане за устен отговор 2

Кратко представяне на следните доклади 2

Изпълнението във връзка с член 43 от Директивата относно  процедурите за предоставяне на
закрила  - Доклад: Erik Marquardt (A9-0005/2021) 2

Публичен достъп до документи за периода 2016 – 2018 г.  - Доклад: Ioan-Rareş Bogdan
(A9-0004/2021) 2

18:30 - 19:45 Гласуване 2

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

Тайни гласувания 2

Имунитет 2

Искане за снемане на имунитета на Алвару Амару  - Доклад: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021) 2

Назначение 2

Европейска централна банка: назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет   - Доклад:
Irene Tinagli (A9-0007/2021) 2

Единно гласуване 2

Контрол на придобиването и притежаването на оръжие (кодифициран текст)  - Доклад: Magdalena
Adamowicz (A9-0010/2021) 3

Гласуване по искания за неотложна процедура (член 163 от Правилника за дейността) 3

Правила за използване на слотовете на летищата в Общността:  временно освобождаване   - Доклад: 3

Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2)  - Доклад: 3

Искане за гласуване на изменения вместо на временно споразумение (член 59, параграф 3 от
Правилника за дейността) 3

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Зигфрид Мурешан, Драгош Пъслару (BUDG/ECON A9-0214/2020) -
Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост 3

Вторник, 9 февруари 2021 г. 4

08:30  Обявяване на резултатите 4

08:30 - 13:00 Разисквания (или след обявяването на резултатите) 4

Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост  - Доклад: Eider Gardiazabal Rubial,
Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020) 4

Фактическа забрана на аборта в Полша - Изявления на Съвета и Комисията 4



Съдържание

679.108/OJ 679.108/OJ

13:00 - 14:15 Първо гласуване 4

Гласуване на изменения 4

Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г. 4

Нов план за действие за кръгова икономика 4

Хуан Фернандо Лопес Агилар, Мария Сорая Родригес Рамос (LIBE/FEMM A9-0011/2021)  -
Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора 4

Изпълнението във връзка с член 43 от Директивата относно  процедурите за предоставяне на закрила 4

Публичен достъп до документи за периода 2016 – 2018 г. 5

Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите 5

Въздействието на Covid-19 върху младежта и спорта 5

15:00 - 19:30 Разисквания 5

Посещение на върховния представител/заместник-председател в Русия във връзка с неотдавнашните
репресии срещу протестиращите и опозицията - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност 5

Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност 5

Положението в Мианмар - Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 5

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна  - Доклад: Michael Gahler (A9-0219/2020) 5

19:00  Обявяване на резултатите 5

20:00 - 21:15 Второ гласуване 5

Гласуване на временното споразумение 5

Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост  - Доклад: Eider Gardiazabal Rubial,
Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020) 5

Окончателно гласуване

   
6

Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г.  - Доклад: Sven Simon (A9-0002/2021) 6

Нов план за действие за кръгова икономика  - Доклад: Jan Huitema (A9-0008/2021) 6

Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора   - Доклад: Juan Fernando López Aguilar,
María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021) 6

Изпълнението във връзка с член 43 от Директивата относно  процедурите за предоставяне на закрила
- Доклад: Erik Marquardt (A9-0005/2021) 6

Публичен достъп до документи за периода 2016 – 2018 г.  - Доклад: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021) 6

Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите  - Доклад:
Özlem Demirel (A9-0006/2021) 6

Въздействието на Covid-19 върху младежта и спорта - Предложения за резолюции 6

Сряда, 10 февруари 2021 г. 7

09:00  Обявяване на резултатите 7

09:00 - 13:00 Разисквания (или след обявяването на резултатите) 7

Актуално състояние във връзка със стратегията на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19 - Изявления
на Съвета и Комисията 7



Съдържание

679.108/OJ 679.108/OJ

13:00 - 14:15 Първо гласуване 7

Гласуване на изменения 7

Правила за използване на слотовете на летищата в Общността:  временно освобождаване 7

Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2) 7

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна 7

Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална
справедливост и издръжливост 7

15:00 - 19:30 Разисквания 8

Демократичен контрол върху социалните медии и защитата на основните права - Изявления на
Съвета и Комисията 8

Общо разискване - Пакет за възстановяване на капиталовите пазари: Директива за пазарите на
финансови инструменти и проспект на ЕС за възстановяване 8

Пазари на финансови инструменти  - Доклад: Markus Ferber (A9-0208/2020) 8

Проспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел
подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19  - Доклад: Ondřej Kovařík
(A9-0228/2020) 8

25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по
отношение на правата на жените - Изявления на Съвета и Комисията 8

19:00  Обявяване на резултатите 8

20:00 - 21:15 Второ гласуване 9

Гласувания относно временни споразумения 9

Пазари на финансови инструменти  - Доклад: Markus Ferber (A9-0208/2020) 9

Проспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел
подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19  - Доклад: Ondřej Kovařík
(A9-0228/2020) 9

Окончателно гласуване

   
9

Правила за използване на слотовете на летищата в Общността:  временно освобождаване   - Доклад: 9

Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2)  - Доклад: 9

Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна  - Доклад: Michael Gahler (A9-0219/2020) 9

Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална
справедливост и издръжливост - Предложения за резолюции 9

Гласуване на изменения 9

25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по
отношение на правата на жените 9

Четвъртък, 11 февруари 2021 г. 11

09:00  Обявяване на резултатите 11

09:00 - 13:00 Разисквания (или след обявяването на резултатите) 11

Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) - Въпрос с искане за устен отговор 11

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава (член 144 от Правилника за дейността) 11

Руанда: случаят на Пол Русесабагина 11

Положението с правата на човека в Казахстан 11

Политическата ситуация в Уганда 11



Съдържание

679.108/OJ 679.108/OJ

09:45 - 11:00 Първо гласуване 11

Гласуване на изменения 11

Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен 11

Положението в Мианмар 11

Руанда: случаят на Пол Русесабагина 12

Положението с правата на човека в Казахстан 12

Политическата ситуация в Уганда 12

13:00  Обявяване на резултатите 12

13:45 - 15:00 Второ гласуване 12

Окончателно гласуване

   
12

Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) - Предложения за резолюции 12

Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен - Предложения за резолюции 12

Положението в Мианмар - Предложения за резолюции 12

Руанда: случаят на Пол Русесабагина - Предложения за резолюции 12

Положението с правата на човека в Казахстан - Предложения за резолюции 12

Политическата ситуация в Уганда - Предложения за резолюции 13

25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по
отношение на правата на жените - Предложения за резолюции 13

14:30 - 16:30 Разисквания 13

Одобрение и дистрибуция на прозрачни маски - Изявление на Комисията 13

Хуманитарното положение в Етиопия - Изявление на Комисията 13

16:30  Обявяване на резултатите 13

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

Срокове 17
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17:00 - 22:30     Разисквания
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17:00 - 22:30 Разисквания

18:30 - 19:45 Гласуване

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

27 À • Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г.

Доклад: Sven Simon (A9-0002/2021)

Доклад относно годишния доклад на Европейската централна банка за 2020 г.

[2020/2123(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

В присъствието на Кристин Лагард, председател на Европейската централна
банка

19 À • Нов план за действие за кръгова икономика

Доклад: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Доклад относно нов план за действие за кръгова икономика

[2020/2077(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

29 À • Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора

Доклад: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-
0011/2021)

Доклад относно прилагането на Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и
борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него

[2020/2029(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Комисия по правата на жените и равенството между половете

43 À • Европейска програма за умения за постигане на устойчива
конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост

Въпрос с искане за устен отговор

[2020/2818(RSP)]

18 À • Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред
работещите

Доклад: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Доклад относно намаляването на неравенството със специален акцент върху
бедността сред работещите

[2019/2188(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси



 

Кратко представяне на следните доклади

 

18:30 - 19:45     Гласуване
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83 À • Въздействието на Covid-19 върху младежта и спорта

Въпрос с искане за устен отговор

[2020/2864(RSP)]

54 À • Изпълнението във връзка с член 43 от Директивата относно  процедурите
за предоставяне на закрила

Доклад: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Доклад относно прилагането на член 43 от Директива 2013/32/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите
процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила

[2020/2047(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

28 À • Публичен достъп до документи за периода 2016 – 2018 г.

Доклад: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Доклад относно публичния достъп до документи (член 122, параграф 7) –
годишен доклад за периода 2016 – 2018 г.

[2019/2198(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Член 122, параграф 7

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

102 • Тайни гласувания

133 • Имунитет

95 - Искане за снемане на имунитета на Алвару Амару

Доклад: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Алвару Амару

[2019/2150(IMM)]

Комисия по правни въпроси

134 • Назначение

81 - Европейска централна банка: назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет

Доклад: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

Доклад относно предложението на Европейската централна банка за назначаването на заместник-
председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка

[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]

Комисия по икономически и парични въпроси

96 • Единно гласуване
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55 «««I - Контрол на придобиването и притежаването на оръжие (кодифициран текст)

Доклад: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно
контрола на придобиването и притежаването на оръжие (кодифициран текст)

[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]

Комисия по правни въпроси

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

63 6 «««I - Правила за използване на слотовете на летищата в Общността:  временно освобождаване

Доклад:

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

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

64 6 «««I - Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2)

Доклад:

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

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

103 • Искане за гласуване на изменения вместо на временно споразумение (член 59, параграф 3 от
Правилника за дейността)

131 • Ейдер Гардиасабал Рубиал, Зигфрид Мурешан, Драгош Пъслару (BUDG/ECON A9-0214/2020) -
Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост



Вторник, 9 февруари 2021 г.

 

 

08:30      Обявяване на резултатите

 

08:30 - 13:00     Разисквания (или след обявяването на резултатите)

 

13:00 - 14:15     Първо гласуване
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08:30 Обявяване на резултатите

08:30 - 13:00 Разисквания (или след обявяването на резултатите)

13:00 - 14:15 Първо гласуване

15:00 - 19:30 Разисквания

19:00 Обявяване на резултатите

20:00 - 21:15 Второ гласуване

45 À«««I • Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Комисия по бюджети

Комисия по икономически и парични въпроси

88 • Фактическа забрана на аборта в Полша

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2537(RSP)]

100 • Гласуване на изменения

105 • Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г.

Доклад: Sven Simon (A9-0002/2021)
[2020/2123(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси

101 • Нов план за действие за кръгова икономика

Доклад: Jan Huitema (A9-0008/2021)
[2020/2077(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

132 • Хуан Фернандо Лопес Агилар, Мария Сорая Родригес Рамос (LIBE/FEMM A9-0011/2021)  -
Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора

107 • Изпълнението във връзка с член 43 от Директивата относно  процедурите за предоставяне на
закрила

Доклад: Erik Marquardt (A9-0005/2021)
[2020/2047(INI)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи



 

15:00 - 19:30     Разисквания

 

19:00      Обявяване на резултатите

 

20:00 - 21:15     Второ гласуване
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135 • Публичен достъп до документи за периода 2016 – 2018 г.

Доклад: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
[2019/2198(INI)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

109 • Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите

Доклад: Özlem Demirel (A9-0006/2021)
[2019/2188(INI)]
Комисия по заетост и социални въпроси

110 • Въздействието на Covid-19 върху младежта и спорта

Предложения за резолюции
[2020/2864(RSP)]

89 • Посещение на върховния представител/заместник-председател в Русия във
връзка с неотдавнашните репресии срещу протестиращите и опозицията

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

[2021/2538(RSP)]

90 À • Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен

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

[2021/2539(RSP)]

91 À • Положението в Мианмар

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

[2021/2540(RSP)]

31 À • Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна

Доклад: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна

[2019/2202(INI)]

Комисия по външни работи

111 • Гласуване на временното споразумение

45 À«««I - Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Комисия по бюджети

Комисия по икономически и парични въпроси
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94 • Окончателно гласуване

   

27 À - Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г.

Доклад: Sven Simon (A9-0002/2021)

[2020/2123(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

19 À - Нов план за действие за кръгова икономика

Доклад: Jan Huitema (A9-0008/2021)

[2020/2077(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

29 À - Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора

Доклад: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

[2020/2029(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Комисия по правата на жените и равенството между половете

54 À - Изпълнението във връзка с член 43 от Директивата относно  процедурите за предоставяне на
закрила

Доклад: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

[2020/2047(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

28 À - Публичен достъп до документи за периода 2016 – 2018 г.

Доклад: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

[2019/2198(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Член 122, параграф 7

18 À - Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите

Доклад: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

[2019/2188(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси

83 À - Въздействието на Covid-19 върху младежта и спорта

Предложения за резолюции

B9-0115/2021

[2020/2864(RSP)]



Сряда, 10 февруари 2021 г.

 

 

09:00      Обявяване на резултатите

 

09:00 - 13:00     Разисквания (или след обявяването на резултатите)

 

13:00 - 14:15     Първо гласуване
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09:00 Обявяване на резултатите

09:00 - 13:00 Разисквания (или след обявяването на резултатите)

13:00 - 14:15 Първо гласуване

15:00 - 19:30 Разисквания

19:00 Обявяване на резултатите

20:00 - 21:15 Второ гласуване

92 • Актуално състояние във връзка със стратегията на ЕС за ваксиниране срещу
COVID-19

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2541(RSP)]

112 • Гласуване на изменения

113 • Правила за използване на слотовете на летищата в Общността:  временно освобождаване

Доклад:
[2020/0358(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм

114 • Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2)

Доклад:
[2021/0012(COD)]
Комисия по транспорт и туризъм

115 • Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна

Доклад: Michael Gahler (A9-0219/2020)
[2019/2202(INI)]
Комисия по външни работи

116 • Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална
справедливост и издръжливост

Предложения за резолюции
[2020/2818(RSP)]



15:00 - 19:30     Разисквания

 
Общо разискване - Пакет за възстановяване на капиталовите пазари:

Директива за пазарите на финансови инструменти и проспект на ЕС за

възстановяване

 
Край на общите разисквания

 

19:00      Обявяване на резултатите
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68 • Демократичен контрол върху социалните медии и защитата на основните
права

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2512(RSP)]

52 À«««I • Пазари на финансови инструменти

Доклад: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията
за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията
на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от
COVID-19

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

(Разискване: 23/11/2020, гласуване: 25/11/2020)

53 À«««I • Проспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за
финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от
пандемията от COVID-19

Доклад: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта
на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници
с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

60 À • 25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи
предизвикателства по отношение на правата на жените

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2509(RSP)]



20:00 - 21:15     Второ гласуване
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117 • Гласувания относно временни споразумения

52 À«««I - Пазари на финансови инструменти

Доклад: Markus Ferber (A9-0208/2020)

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

(Разискване: 23/11/2020, гласуване: 25/11/2020)

53 À«««I - Проспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел
подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19

Доклад: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

118 • Окончателно гласуване

   

63 6 «««I - Правила за използване на слотовете на летищата в Общността:  временно освобождаване

Доклад:

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

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

64 6 «««I - Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2)

Доклад:

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Комисия по транспорт и туризъм

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

31 À - Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна

Доклад: Michael Gahler (A9-0219/2020)

[2019/2202(INI)]

Комисия по външни работи

43 À - Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална
справедливост и издръжливост

Предложения за резолюции

B9-0108/2021

[2020/2818(RSP)]

119 • Гласуване на изменения

120 • 25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи
предизвикателства по отношение на правата на жените

Предложения за резолюции
[2021/2509(RSP)]
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Четвъртък, 11 февруари 2021 г.

 

 

09:00      Обявяване на резултатите

 

09:00 - 13:00     Разисквания (или след обявяването на резултатите)

 

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

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

 

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

09:00 - 13:00 Разисквания (или след обявяването на резултатите)

09:45 - 11:00 Първо гласуване

13:00 Обявяване на резултатите

13:45 - 15:00 Второ гласуване

14:30 - 16:30 Разисквания

16:30 Обявяване на резултатите

61 À • Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус)

Въпрос с искане за устен отговор

[2021/2511(RSP)]

97 À • Руанда: случаят на Пол Русесабагина

RC B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021,
B9-0134/2021, B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À • Положението с правата на човека в Казахстан

B9-0143/2021, RC B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021,
B9-0147/2021, B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]

99 À • Политическата ситуация в Уганда

B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021,
B9-0140/2021, B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]

122 • Гласуване на изменения

124 • Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен

Предложения за резолюции
[2021/2539(RSP)]

125 • Положението в Мианмар

Предложения за резолюции
[2021/2540(RSP)]



 

13:00      Обявяване на резултатите

 

13:45 - 15:00     Второ гласуване
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126 • Руанда: случаят на Пол Русесабагина

Предложения за резолюции
[2021/2543(RSP)]

127 • Положението с правата на човека в Казахстан

Предложения за резолюции
[2021/2544(RSP)]

128 • Политическата ситуация в Уганда

Предложения за резолюции
[2021/2545(RSP)]

129 • Окончателно гласуване

   

61 À - Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус)

Предложения за резолюции

B9-0109/2021

[2021/2511(RSP)]

90 À - Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен

Предложения за резолюции

B9-0118/2021, RC B9-0119/2021, B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021,
B9-0127/2021, B9-0129/2021

[2021/2539(RSP)]

91 À - Положението в Мианмар

Предложения за резолюции

RC B9-0116/2021, B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021,
B9-0128/2021

[2021/2540(RSP)]

97 À - Руанда: случаят на Пол Русесабагина

Предложения за резолюции

RC B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021,
B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À - Положението с правата на човека в Казахстан

Предложения за резолюции

B9-0143/2021, RC B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021,
B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]



 

14:30 - 16:30     Разисквания

 

16:30      Обявяване на резултатите
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99 À - Политическата ситуация в Уганда

Предложения за резолюции

B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021,
B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]

60 À - 25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи
предизвикателства по отношение на правата на жените

Предложения за резолюции

B9-0113/2021, B9-0114/2021

[2021/2509(RSP)]

66 • Одобрение и дистрибуция на прозрачни маски

Изявление на Комисията

[2021/2519(RSP)]

93 • Хуманитарното положение в Етиопия

Изявление на Комисията

[2021/2542(RSP)]



 

 
Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 

Срокове

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

 
 

Понеделник, 8 февруари 2021 г.

 

17:00 - 22:30

 

 

Вторник, 9 февруари 2021 г.

 

08:30 - 13:00

 

15:00 - 19:30

 

15 15Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)
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Председател на Европейската централна банка (включително
отговорите)

:10'

Комисия (включително отговорите) :40'

Докладчици (5 x 6') :30'

Докладчици по становище (7 x 1') :7'

Автори (комисии) (2 x 5') :10'

Докладчици (Член 60 от Правилника за дейността) (2 x 4') :8'

Членове на ЕП :120' 30

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

Съвет (включително отговорите) :15'

Комисия (включително отговорите) :15'

Докладчици (3 x 6') :18'

Докладчици по становище (7 x 1') :7'

Членове на ЕП :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 7'

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

:30'

Комисия (включително отговорите) :5'

Докладчик :6'

Докладчик по становище :1'

Членове на ЕП :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 7'



Сряда, 10 февруари 2021 г.

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 19:30

 

 

Четвъртък, 11 февруари 2021 г.

 

09:00 - 13:00

 

14:30 - 16:30

 

16 16Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

679.108/OJ 679.108/OJ

Съвет (включително отговорите) :10'

Комисия (включително отговорите) :10'

Членове на ЕП :164' 30

PPE : 41' 30, S&D : 32' 30, Renew : 22' 30, ID : 18', Verts/ALE : 17' 30, ECR : 15', The Left : 10', NI : 7' 30

Съвет (включително отговорите) :20'

Комисия (включително отговорите) :25'

Докладчици (2 x 6') :12'

Докладчик по становище :1'

Членове на ЕП :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 16', ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 7'

Комисия (включително отговорите) :20'

Автор (комисия) :5'

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 : 14' 30, Verts/ALE : 14' 30, ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI :
6' 30

Комисия (включително отговорите) :20'

Членове на ЕП :75'

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



Срокове
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27 À • Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г.  - Доклад: Sven Simon (A9-0002/2021)

- Изменения Сряда, 3 февруари, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 5 февруари, 12:00 ч.

19 À • Нов план за действие за кръгова икономика  - Доклад: Jan Huitema (A9-0008/2021)

- Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюция

Сряда, 3 февруари, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 5 февруари, 12:00 ч.

29 À • Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора   - Доклад: Juan Fernando López
Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

- Изменения Сряда, 3 февруари, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 5 февруари, 12:00 ч.

43 À • Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална
справедливост и издръжливост - Въпрос с искане за устен отговор

- Предложения за резолюции Сряда, 3 февруари, 13:00 ч.

- Изменения на предложения за резолюции Понеделник, 8 февруари, 19:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 9 февруари, 16:00 ч.

18 À • Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите  - Доклад:
Özlem Demirel (A9-0006/2021)

- Изменения от докладчика, най-малко 71 членове на ЕП;
Алтернативни предложения за резолюция

Сряда, 3 февруари, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 5 февруари, 12:00 ч.

83 À • Въздействието на Covid-19 върху младежта и спорта - Въпрос с искане за устен отговор

- Предложения за резолюции Четвъртък, 4 февруари, 13:00 ч.

- Изменения на предложения за резолюции Понеделник, 8 февруари, 12:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Понеделник, 8 февруари, 19:00 ч.

54 À • Изпълнението във връзка с член 43 от Директивата относно  процедурите за предоставяне на
закрила  - Доклад: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

- Изменения Сряда, 3 февруари, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 5 февруари, 12:00 ч.

28 À • Публичен достъп до документи за периода 2016 – 2018 г.  - Доклад: Ioan-Rareş Bogdan
(A9-0004/2021)

- Изменения Сряда, 3 февруари, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 5 февруари, 12:00 ч.

63 6 • Правила за използване на слотовете на летищата в Общността:  временно освобождаване   -
Доклад:

- (евентуално) Изменения; отхвърляне Вторник, 9 февруари, 12:00 ч.

- (евентуално) Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 9 февруари, 19:00 ч.



 

Вторник, 9 февруари 2021 г.

 

 

Сряда, 10 февруари 2021 г.
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64 6 • Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2)  - Доклад:

- (евентуално) Изменения; отхвърляне Вторник, 9 февруари, 12:00 ч.

- (евентуално) Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 9 февруари, 19:00 ч.

45 À • Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост  - Доклад: Eider Gardiazabal Rubial,
Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 3 февруари, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 5 февруари, 12:00 ч.

90 À • Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен - Изявление на заместник-председателя на
Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност

- Предложения за резолюции Понеделник, 8 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 9 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 9 февруари, 20:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Сряда, 10 февруари, 16:00 ч.

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

- Предложения за резолюции Понеделник, 8 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Вторник, 9 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Вторник, 9 февруари, 20:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Сряда, 10 февруари, 16:00 ч.

31 À • Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна  - Доклад: Michael Gahler (A9-0219/2020)

- Изменения Сряда, 3 февруари, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 5 февруари, 12:00 ч.

52 À • Пазари на финансови инструменти  - Доклад: Markus Ferber (A9-0208/2020)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 3 февруари, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 5 февруари, 12:00 ч.

53 À • Проспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел
подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19  - Доклад: Ondřej Kovařík
(A9-0228/2020)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 3 февруари, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 5 февруари, 12:00 ч.

60 À • 25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по
отношение на правата на жените - Изявления на Съвета и Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 3 февруари, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 8 февруари, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 8 февруари, 20:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 9 февруари, 16:00 ч.



 

Четвъртък, 11 февруари 2021 г.
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63 6 • Правила за използване на слотовете на летищата в Общността:  временно освобождаване   -
Доклад:

- (евентуално) Изменения; отхвърляне Вторник, 9 февруари, 12:00 ч.

- (евентуално) Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 9 февруари, 19:00 ч.

64 6 • Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2)  - Доклад:

- (евентуално) Изменения; отхвърляне Вторник, 9 февруари, 12:00 ч.

- (евентуално) Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 9 февруари, 19:00 ч.

61 À • Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) - Въпрос с искане за устен
отговор

- Предложения за резолюции Сряда, 3 февруари, 13:00 ч.

- Изменения на предложения за резолюции Понеделник, 8 февруари, 19:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 9 февруари, 16:00 ч.

97 À • Руанда: случаят на Пол Русесабагина

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

Понеделник, 8 февруари, 20:00 ч.

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

Сряда, 10 февруари, 13:00 ч.

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

Сряда, 10 февруари, 14:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Сряда, 10 февруари, 19:00 ч.

98 À • Положението с правата на човека в Казахстан

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

Понеделник, 8 февруари, 20:00 ч.

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

Сряда, 10 февруари, 13:00 ч.

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

Сряда, 10 февруари, 14:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Сряда, 10 февруари, 19:00 ч.

99 À • Политическата ситуация в Уганда

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

Понеделник, 8 февруари, 20:00 ч.

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

Сряда, 10 февруари, 13:00 ч.

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

Сряда, 10 февруари, 14:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Сряда, 10 февруари, 19:00 ч.
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