
24/11/21 699.710/OJ

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2019 2024

Документ за разглеждане в заседание

ДНЕВЕН РЕД

22 - 25 ноември 2021 г.
Страсбург



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

699.710/OJ 699.710/OJ

Понеделник, 22 ноември 2021 г. 1

17:00 - 20:00 Разисквания 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Въвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на цифровото прилагане
на социалноосигурителните права и на справедливата мобилност - Въпрос с искане за устен отговор
(O-000071/2021 - B9-0041/21) 1

Координиране на мерките между държавите членки с оглед на растящия брой на случаите на COVID-
19 в ЕС  - Изявление на Комисията 1

Европейска стратегия за суровините от изключителна важност  - Доклад: Hildegard Bentele
(A9-0280/2021) 1

Преразглеждане на Финансовия регламент с оглед на влизането в сила на многогодишната финансова
рамка за периода 2021 – 2027 г.  - Доклад: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021) 1

20:30 - 23:00 Разисквания 2

Политиката на ЕС в областта на спорта: оценка и възможни перспективи  - Доклад: Tomasz
Frankowski (A9-0318/2021) 2

Фармацевтична стратегия за Европа  - Доклад: Dolors Montserrat (A9-0317/2021) 2

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността) 2

Вторник, 23 ноември 2021 г. 3

09:00 - 12:00 Разисквания 3

Общо разискване - Обща селскостопанска политика (ОСП) 3

Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат
изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР  - Доклад: Peter Jahr
(A8-0200/2019) 3

Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг   - Доклад: Ulrike Müller
(A8-0199/2019) 3

Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти  - Доклад: Eric Andrieu
(A8-0198/2019) 4

12:00 - 13:15 Гласуване 4

Забележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в зависимост
от броя на измененията 4

Гласувания относно временни споразумения 4

Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат
изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР  - Доклад: Peter Jahr
(A8-0200/2019) 4

Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг   - Доклад: Ulrike Müller
(A8-0199/2019) 4

Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти  - Доклад: Eric Andrieu
(A8-0198/2019) 4

Единни гласувания 4

Производство по несъстоятелност: замяна на приложения А и Б към регламента   - Доклад: Adrián
Vázquez Lázara (A9-0293/2021) 4

Интегрирана статистика за земеделските стопанства: принос на Съюза съгласно МФР за периода
2021—2027 г.  - Доклад: Riho Terras (A9-0310/2021) 5

Пакет с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни
продукти (ПИПДОЗИП):  основни информационни документи. Удължаване на срока на действие на
преходните разпоредби   - Доклад: Jonás Fernández (A9-0297/2021) 5

Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК): използване на
основни информационни документи   - Доклад: Jonás Fernández (A9-0301/2021) 5



Съдържание

699.710/OJ 699.710/OJ

Политиката на ЕС в областта на спорта: оценка и възможни перспективи  - Доклад: Tomasz
Frankowski (A9-0318/2021) 5

Цифровизация на европейската система за докладване, мониторинг и одит  - Доклад: Maria Grapini
(A9-0311/2021) 5

Гласуване на изменения 5

Европейска стратегия за суровините от изключителна важност 5

UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) Преразглеждането на Финансовия регламент с оглед на
влизането в сила на многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. 5

Фармацевтична стратегия за Европа 6

15:00 - 20:00 Разисквания 6

Заключения от заседанието на Европейския съвет от 21 – 22 октомври 2021 г. - Изявления на
Европейския съвет и Комисията 6

Положението в Беларус и по границата й с ЕС и последици за сигурността и хуманитарната ситуация
- Изявления на Съвета и Комисията 6

Осъждане на полицейското насилие срещу ромското население в ЕС - Изявления на Съвета и
Комисията 6

Политика и право в областта на законната миграция  - Доклад: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021) 6

Бюджетна процедура за 2022 г.:  общ проект  - Доклад: Karlo Ressler, Damian Boeselager
(A9-0326/2021) 6

16:00  Обявяване на резултатите 6

20:30 - 22:30 Разисквания 6

Многостранни преговори с оглед на 12-ата министерска конференция на СТО в Женева, 30 ноември –
3 декември 2021 г. - Изявление на Комисията 6

Положението в Босна и Херцеговина - Изявления на Съвета и Комисията 6

Сряда, 24 ноември 2021 г. 8

09:00 - 11:50 Разисквания 8

Резултати от 26-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на
климата в Глазгоу (COP 26) - Изявления на Съвета и Комисията 8

12:00 - 12:30 Тържествено заседание 8

Обръщение на Светлана Тихановска 8

12:30 - 13:45 Гласуване 8

Общ бюджет 8

Бюджетна процедура за 2022 г.:  общ проект  - Доклад: Karlo Ressler, Damian Boeselager
(A9-0326/2021) 8

Проект на коригиращ бюджет № 5/2021: Хуманитарна помощ за бежанците в Турция  - Доклад: Pierre
Larrouturou (A9-0327/2021) 8

Проект на коригиращ бюджет № 6/2021: Допълнителни дози ваксини за държавите с ниски и по-
ниски средни доходи, подсилване на МГЗС и други корекции в разходите и приходите  - Доклад:
Pierre Larrouturou (A9-0329/2021) 8

Окончателно гласуване 8

Европейска стратегия за суровините от изключителна важност  - Доклад: Hildegard Bentele
(A9-0280/2021) 9

Преразглеждане на Финансовия регламент с оглед на влизането в сила на многогодишната финансова
рамка за периода 2021 – 2027 г.  - Доклад: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021) 9

Фармацевтична стратегия за Европа  - Доклад: Dolors Montserrat (A9-0317/2021) 9

Гласуване на изменения 9

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление от
Испания — EGF/2021/001 ES/País Vasco — металургия 9

Политика и право в областта на законната миграция 9



Съдържание

699.710/OJ 699.710/OJ

Въвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на цифровото прилагане
на социалноосигурителните права и на справедливата мобилност 9

Многостранни преговори с оглед на 12-ата министерска конференция на СТО в Женева, 30 ноември –
3 декември 2021 г. 9

15:00 - 20:00 Разисквания 9

Ролята на ЕС в борбата с пандемията от Covid-19: Как да се ваксинира целият свят? - Разискване по
актуален въпрос (член 162 от Правилника за дейността) 9

Състояние на енергийния съюз  - Изявление на Комисията 9

Основните права и върховенството на закона в Словения, и по-специално забавеното назначаване на
прокурори в Европейската прокуратура  - Изявления на Съвета и Комисията 10

16:30  Обявяване на резултатите 10

20:30 - 22:00 Разисквания 10

Европейски план за действие за борба с редките болести - Изявление на Комисията 10

Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2020 г. 10

Четвъртък, 25 ноември 2021 г. 11

09:00 - 12:00 Разисквания 11

Международният ден за премахване на насилието над жените и положението с ратифицирането на
Истанбулската конвенция - Изявление на Комисията 11

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

Положението в Сомалия 11

Нарушаване на правата на човека от страна на частни военни и охранителни дружества, и по-
специално от групата на Вагнер 11

Положението с правата на човека в Камерун 11

09:30 - 10:45 Първо гласуване 11

Решение на комисията за започване на преговори 11

Адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз  - Доклад: Dennis Radtke, Agnes Jongerius
(A9-0325/2021) 11

Окончателно гласуване 11

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление от
Испания — EGF/2021/001 ES/País Vasco — металургия  - Доклад: Eider Gardiazabal Rubial
(A9-0319/2021) 12

Политика и право в областта на законната миграция  - Доклад: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021) 12

Въвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на цифровото прилагане
на социалноосигурителните права и на справедливата мобилност - Предложение за резолюция 12

Многостранни преговори с оглед на 12-ата министерска конференция на СТО в Женева, 30 ноември –
3 декември 2021 г. - Предложение за резолюция 12

Единни гласувания 12

Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца:
присъединяване на Филипините   - Доклад: Gilles Lebreton (A9-0300/2021) 12

Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца:
присъединяване на Ямайка   - Доклад: Heidi Hautala (A9-0299/2021) 12

Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца:
присъединяване на Боливия   - Доклад: Heidi Hautala (A9-0307/2021) 12

Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца:
присъединяване на Пакистан  - Доклад: Heidi Hautala (A9-0308/2021) 13

Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца:
присъединяване на Тунис   - Доклад: Heidi Hautala (A9-0309/2021) 13

Безопасността на паркингите за камиони в ЕС - Предложение за резолюция 13

Гласуване на изменения 13

Положението в Сомалия 13



Съдържание

699.710/OJ 699.710/OJ

Нарушаване на правата на човека от страна на частни военни и охранителни дружества, и по-
специално от групата на Вагнер 13

Положението с правата на човека в Камерун 13

13:00  Обявяване на резултатите 13

13:30 - 14:45 Второ гласуване 13

Окончателно гласуване 13

Положението в Сомалия - Предложения за резолюции 13

Нарушаване на правата на човека от страна на частни военни и охранителни дружества, и по-
специално от групата на Вагнер - Предложения за резолюции 14

Положението с правата на човека в Камерун  - Предложения за резолюции 14

15:00 - 16:00 Разисквания 14

Запитване по член 139 от Правилника за дейността 14

G-001002/2020 14

Задръствания на международните пристанища и увеличени транспортни разходи, които засягат ЕС  -
Изявление на Комисията 14

16:00  Обявяване на резултатите 14

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

Срокове 18



Понеделник, 22 ноември 2021 г.

 

 

17:00 - 20:00     Разисквания

1 1Понеделник, 22 ноември 2021 г.

699.710/OJ 699.710/OJ

17:00 - 20:00 Разисквания

20:30 - 23:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

96 À • Въвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на
цифровото прилагане на социалноосигурителните права и на справедливата
мобилност

Въпрос с искане за устен отговор

Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta
Rafalska (O-000071/2021 - B9-0041/21)
Комисия по заетост и социални въпроси
Комисия
Въвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на цифровото
прилагане на социалноосигурителните права и на справедливата мобилност

[2021/2620(RSP)]

142 • Координиране на мерките между държавите членки с оглед на растящия брой
на случаите на COVID-19 в ЕС

Изявление на Комисията

[2021/2984(RSP)]

73 À • Европейска стратегия за суровините от изключителна важност

Доклад: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

Доклад относно европейска стратегия за суровините от изключителна важност

[2021/2011(INI)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

78 À • Преразглеждане на Финансовия регламент с оглед на влизането в сила на
многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.

Доклад: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

Доклад относно преразглеждането на Финансовия регламент с оглед на влизането в
сила на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.

[2021/2162(INI)]

Комисия по бюджети

Комисия по бюджетен контрол



20:30 - 23:00     Разисквания

2 2Понеделник, 22 ноември 2021 г.

699.710/OJ 699.710/OJ

82 • Политиката на ЕС в областта на спорта: оценка и възможни перспективи

Доклад: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

Доклад относно политиката на ЕС в областта на спорта: оценка и възможни
перспективи

[2021/2058(INI)]

Комисия по култура и образование

71 À • Фармацевтична стратегия за Европа

Доклад: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

Доклад относно фармацевтична стратегия за Европа

[2021/2013(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2 • Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)



Вторник, 23 ноември 2021 г.

 

 

09:00 - 12:00     Разисквания
 
Общо разискване - Обща селскостопанска политика (ОСП)

3 3Вторник, 23 ноември 2021 г.

699.710/OJ 699.710/OJ

09:00 - 12:00 Разисквания

12:00 - 13:15 Гласуване

15:00 - 20:00 Разисквания

16:00 Обявяване на резултатите

20:30 - 22:30 Разисквания

84 À«««I • Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите
планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и
финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР

Доклад: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове,
които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата
селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани
от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и
Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

(Разискване: 20/10/2020, гласуване: 23/10/2020)

85 À«««I • Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг

Доклад: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата
селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

(Разискване: 20/10/2020, гласуване: 23/10/2020)



 
Край на общите разисквания

 

12:00 - 13:15     Гласуване
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86 À«««I • Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти

Доклад: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща
организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012
относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) №
251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила
на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС)
№ 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-
отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на
специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на
малките острови в Егейско море

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

(Разискване: 20/10/2020, гласуване: 23/10/2020)

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

147 • Гласувания относно временни споразумения

84 À«««I - Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да
бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР

Доклад: Peter Jahr (A8-0200/2019)

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

(Разискване: 20/10/2020, гласуване: 23/10/2020)

85 À«««I - Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг

Доклад: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

(Разискване: 20/10/2020, гласуване: 23/10/2020)

86 À«««I - Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти

Доклад: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

(Разискване: 20/10/2020, гласуване: 23/10/2020)

148 • Единни гласувания

87 «««I - Производство по несъстоятелност: замяна на приложения А и Б към регламента

Доклад: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на
приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност

[COM(2021)0231 - C9-0178/2021 - 2021/0118(COD)]

Комисия по правни въпроси
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107 «««I - Интегрирана статистика за земеделските стопанства: принос на Съюза съгласно МФР за
периода 2021—2027 г.

Доклад: Riho Terras (A9-0310/2021)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) 2018/1091 по отношение на приноса на Съюза за интегрираната статистика за
земеделските стопанства съгласно финансовата рамка за периода 2021—2027 г.

[COM(2021)0477 - C9-0346/2021 - 2021/0270(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

111 «««I - Пакет с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни
продукти (ПИПДОЗИП):  основни информационни документи. Удължаване на срока на
действие на преходните разпоредби

Доклад: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) № 1286/2014 по отношение на удължаването на срока на действие на преходните
разпоредби за управляващите дружества, инвестиционните дружества и лицата, които консултират
относно или продават дялове от предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни
книжа (ПКИПЦК) и фондове, различни от ПКИПЦК

[COM(2021)0397 - C9-0326/2021 - 2021/0215(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

110 «««I - Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК): използване
на основни информационни документи

Доклад: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Директива 2009/65/ЕО по отношение на използването на основни информационни документи от
управляващите дружества на предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа
(ПКИПЦК)

[COM(2021)0399 - C9-0327/2021 - 2021/0219(COD)]

Комисия по икономически и парични въпроси

82 - Политиката на ЕС в областта на спорта: оценка и възможни перспективи

Доклад: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

[2021/2058(INI)]

Комисия по култура и образование

79 À - Цифровизация на европейската система за докладване, мониторинг и одит

Доклад: Maria Grapini (A9-0311/2021)

Доклад с препоръки към Комисията относно цифровизация на европейската система за докладване,
мониторинг и одит

[2021/2054(INL)]

Комисия по бюджетен контрол

149 • Гласуване на изменения

158 • Европейска стратегия за суровините от изключителна важност

Доклад: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)
[2021/2011(INI)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

159 • UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) Преразглеждането на Финансовия регламент с оглед
на влизането в сила на многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г.



 

15:00 - 20:00     Разисквания

 

16:00      Обявяване на резултатите

 

20:30 - 22:30     Разисквания
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160 • Фармацевтична стратегия за Европа

Доклад: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)
[2021/2013(INI)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

131 • Заключения от заседанието на Европейския съвет от 21 – 22 октомври 2021 г.

Изявления на Европейския съвет и Комисията

[2021/2895(RSP)]

Един кръг от изказвания на председателите на политическите групи

143 • Положението в Беларус и по границата й с ЕС и последици за сигурността и
хуманитарната ситуация

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2985(RSP)]

121 • Осъждане на полицейското насилие срещу ромското население в ЕС

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2907(RSP)]

83 À • Политика и право в областта на законната миграция

Доклад: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

Доклад с препоръки към Комисията относно политика и право в областта на
законната миграция

[2020/2255(INL)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

75 • Бюджетна процедура за 2022 г.:  общ проект

Доклад: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

 Доклад относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата
2022 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната
процедура

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет за бюджета

69 À • Многостранни преговори с оглед на 12-ата министерска конференция на СТО
в Женева, 30 ноември – 3 декември 2021 г.

Изявление на Комисията

[2021/2769(RSP)]

130 • Положението в Босна и Херцеговина

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2974(RSP)]



7 7Вторник, 23 ноември 2021 г.

699.710/OJ 699.710/OJ



Сряда, 24 ноември 2021 г.

 

 

09:00 - 11:50     Разисквания

 

12:00 - 12:30     Тържествено заседание

 

12:30 - 13:45     Гласуване
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09:00 - 11:50 Разисквания

12:00 - 12:30 Тържествено заседание

12:30 - 13:45 Гласуване

15:00 - 20:00 Разисквания

16:30 Обявяване на резултатите

20:30 - 22:00 Разисквания

132 • Резултати от 26-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на
ООН по изменение на климата в Глазгоу (COP 26)

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2975(RSP)]

133 • Обръщение на Светлана Тихановска

150 • Общ бюджет

75 - Бюджетна процедура за 2022 г.:  общ проект

Доклад: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021)

[13911/2021 - C9-0428/2021 -  - 11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD)]

Делегация на Европейския парламент в Помирителния комитет за бюджета

94 - Проект на коригиращ бюджет № 5/2021: Хуманитарна помощ за бежанците в Турция

Доклад: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

Доклад относно позицията на Съвета по проект на коригиращ бюджет № 5/2021 на Европейския
съюз за финансовата 2021 година: Хуманитарна помощ за бежанците в Турция

[12444/2021 - C9-0380/2021 - 2021/0226(BUD)]

Комисия по бюджети

108 - Проект на коригиращ бюджет № 6/2021: Допълнителни дози ваксини за държавите с ниски и
по-ниски средни доходи, подсилване на МГЗС и други корекции в разходите и приходите

Доклад: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

Доклад относно позицията на Съвета по проект на коригиращ бюджет № 6/2021  на Европейския
съюз за финансовата 2021 година - Допълнителни дози ваксини за държавите с ниски и по-ниски
средни доходи, подсилване на МГЗС и други корекции в разходите и приходите

[14038/2021 - C9-0425/2021 - 2021/0326(BUD)]

Комисия по бюджети

151 • Окончателно гласуване



 

15:00 - 20:00     Разисквания
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73 À - Европейска стратегия за суровините от изключителна важност

Доклад: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

[2021/2011(INI)]

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

78 À - Преразглеждане на Финансовия регламент с оглед на влизането в сила на многогодишната
финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.

Доклад: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

[2021/2162(INI)]

Комисия по бюджети

Комисия по бюджетен контрол

71 À - Фармацевтична стратегия за Европа

Доклад: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

[2021/2013(INI)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

152 • Гласуване на изменения

161 • Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията:
заявление от Испания — EGF/2021/001 ES/País Vasco — металургия

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)
[2021/0316(BUD)]
Комисия по бюджети

162 • Политика и право в областта на законната миграция

Доклад: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)
[2020/2255(INL)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

163 • Въвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на цифровото
прилагане на социалноосигурителните права и на справедливата мобилност

Предложение за резолюция
[2021/2620(RSP)]

164 • Многостранни преговори с оглед на 12-ата министерска конференция на СТО в Женева, 30
ноември – 3 декември 2021 г.

Предложение за резолюция
[2021/2769(RSP)]

117 • Ролята на ЕС в борбата с пандемията от Covid-19: Как да се ваксинира целият
свят?

Разискване по актуален въпрос (член 162 от Правилника за дейността)

[2021/2926(RSP)]

135 • Състояние на енергийния съюз

Изявление на Комисията

[2021/2976(RSP)]



 

16:30      Обявяване на резултатите

 

20:30 - 22:00     Разисквания
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136 À • Основните права и върховенството на закона в Словения, и по-специално
забавеното назначаване на прокурори в Европейската прокуратура

Изявления на Съвета и Комисията

[2021/2978(RSP)]

Гласуването ще се състои през декември

124 • Европейски план за действие за борба с редките болести

Изявление на Комисията

[2021/2940(RSP)]

113 • Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2020 г.

[2021/2929(RSP)]

В присъствието на Клаус-Хайнер Лене, председател на Сметната палата



Четвъртък, 25 ноември 2021 г.

 

 

09:00 - 12:00     Разисквания

 

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

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

 

09:30 - 10:45     Първо гласуване
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09:00 - 12:00 Разисквания

09:30 - 10:45 Първо гласуване

13:00 Обявяване на резултатите

13:30 - 14:45 Второ гласуване

15:00 - 16:00 Разисквания

16:00 Обявяване на резултатите

137 • Международният ден за премахване на насилието над жените и положението с
ратифицирането на Истанбулската конвенция

Изявление на Комисията

[2021/2979(RSP)]

139 À • Положението в Сомалия

RC B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021,
B9-0568/2021, B9-0570/2021, B9-0572/2021

[2021/2981(RSP)]

140 À • Нарушаване на правата на човека от страна на частни военни и
охранителни дружества, и по-специално от групата на Вагнер

B9-0555/2021, RC B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021,
B9-0563/2021, B9-0567/2021

[2021/2982(RSP)]

141 À • Положението с правата на човека в Камерун

RC B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021,
B9-0566/2021, B9-0571/2021, B9-0573/2021

[2021/2983(RSP)]

170 • Решение на комисията за започване на преговори

169 «««I - Адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз

Доклад: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0325/2021)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно
адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз

[COM(2020)0682 - C9-0337/2020 - 2020/0310(COD)]

Комисия по заетост и социални въпроси

153 • Окончателно гласуване
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109 À - Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията:
заявление от Испания — EGF/2021/001 ES/País Vasco — металургия

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране
на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от
Испания — EGF/2021/001 ES/País Vasco — металургия

[COM(2021)0618 - C9-0377/2021 - 2021/0316(BUD)]

Комисия по бюджети

83 À - Политика и право в областта на законната миграция

Доклад: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

[2020/2255(INL)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

96 À - Въвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на цифровото
прилагане на социалноосигурителните права и на справедливата мобилност

Предложение за резолюция

B9-0551/2021

[2021/2620(RSP)]

69 À - Многостранни преговори с оглед на 12-ата министерска конференция на СТО в Женева, 30
ноември – 3 декември 2021 г.

Предложение за резолюция

B9-0550/2021

[2021/2769(RSP)]

154 • Единни гласувания

93 « - Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца:
присъединяване на Филипините

Доклад: Gilles Lebreton (A9-0300/2021)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на държавите — членки на
Европейския съюз, да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Филипините
към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

[COM(2021)0359 - C9-0361/2021 - 2021/0178(NLE)]

Комисия по правни въпроси

92 « - Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца:
присъединяване на Ямайка

Доклад: Heidi Hautala (A9-0299/2021)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на държавите членки да
приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Ямайка към Хагската конвенция от
1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

[COM(2021)0363 - C9-0334/2021 - 2021/0179(NLE)]

Комисия по правни въпроси

91 « - Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца:
присъединяване на Боливия

Доклад: Heidi Hautala (A9-0307/2021)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на държавите — членки на
Европейския съюз, да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Боливия към
Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

[COM(2021)0369 - C9-0336/2021 - 2021/0183(NLE)]

Комисия по правни въпроси



 

13:00      Обявяване на резултатите

 

13:30 - 14:45     Второ гласуване
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90 « - Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца:
присъединяване на Пакистан

Доклад: Heidi Hautala (A9-0308/2021)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на държавите — членки на
Европейския съюз, да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Пакистан към
Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

[COM(2021)0368 - C9-0335/2021 - 2021/0182(NLE)]

Комисия по правни въпроси

89 « - Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца:
присъединяване на Тунис

Доклад: Heidi Hautala (A9-0309/2021)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на държавите членки да
приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Тунис към Хагската конвенция от
1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца

[COM(2021)0371 - C9-0337/2021 - 2021/0198(NLE)]

Комисия по правни въпроси

127 - Безопасността на паркингите за камиони в ЕС

Предложение за резолюция

B9-0552/2021

[2021/2918(RSP)]

член 227 от Правилника за дейността

155 • Гласуване на изменения

165 • Положението в Сомалия

Предложения за резолюции
[2021/2981(RSP)]

166 • Нарушаване на правата на човека от страна на частни военни и охранителни дружества, и по-
специално от групата на Вагнер

Предложения за резолюции
[2021/2982(RSP)]

167 • Положението с правата на човека в Камерун

Предложения за резолюции
[2021/2983(RSP)]

156 • Окончателно гласуване

139 À - Положението в Сомалия

Предложения за резолюции

RC B9-0554/2021, B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-0568/2021,
B9-0570/2021, B9-0572/2021

[2021/2981(RSP)]



 

15:00 - 16:00     Разисквания
 

Запитване по член 139 от Правилника за дейността

 

16:00      Обявяване на резултатите
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140 À - Нарушаване на правата на човека от страна на частни военни и охранителни дружества, и по-
специално от групата на Вагнер

Предложения за резолюции

B9-0555/2021, RC B9-0560/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-0563/2021,
B9-0567/2021

[2021/2982(RSP)]

141 À - Положението с правата на човека в Камерун

Предложения за резолюции

RC B9-0553/2021, B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-0566/2021,
B9-0571/2021, B9-0573/2021

[2021/2983(RSP)]

145 • G-001002/2020

138 • Задръствания на международните пристанища и увеличени транспортни
разходи, които засягат ЕС

Изявление на Комисията

[2021/2980(RSP)]



 

 
Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 

Срокове

15 15

699.710/OJ 699.710/OJ



Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

 
 

Понеделник, 22 ноември 2021 г.

 

17:00 - 20:00

 

20:30 - 23:00

 

 

Вторник, 23 ноември 2021 г.

 

09:00 - 12:00

 

15:00 - 20:00

 

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

699.710/OJ 699.710/OJ

Комисия (включително отговорите) :25'

Докладчици (3 x 6') :18'

Докладчици по становище (2 x 1') :2'

Автор (комисия) :5'

Членове на ЕП :60'

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

Комисия (включително отговорите) :10'

Докладчици (2 x 6') :12'

Докладчици по становище (2 x 1') :2'

Членове на ЕП :60'

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

Комисия (включително отговорите) :10'

Докладчици (3 x 6') :18'

Докладчици по становище (6 x 1') :6'

Членове на ЕП :105'

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, Verts/ALE : 11', ID : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 6' 30

Председател на Европейския съвет (включително отговорите) :15'

Съвет (включително отговорите) :25'

Комисия (включително отговорите) :45'

Председател на комисията по бюджети :6'

Докладчици по бюджета (2 x 3') :6'

Докладчик :6'

Докладчик по становище :1'

Членове на ЕП :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 7' 30



20:30 - 22:30

 

 

Сряда, 24 ноември 2021 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 22:00

 

 

Четвъртък, 25 ноември 2021 г.

 

09:00 - 12:00

 

15:00 - 16:00

 

17 17Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

699.710/OJ 699.710/OJ

Съвет (включително отговорите) :10'

Комисия (включително отговорите) :20'

Членове на ЕП :60'

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

Съвет (включително отговорите) :10'

Комисия (включително отговорите) :10'

Членове на ЕП :105'

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, Verts/ALE : 11', ID : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 6' 30

Съвет (включително отговорите) :15'

Комисия (включително отговорите) :25'

Оратор в разискване по актуални въпроси :4'

Членове на ЕП :180'

PPE : 43' 30, S&D : 36', Renew : 25', Verts/ALE : 19', ID : 18' 30, ECR : 16' 30, The Left : 11', NI : 10' 30

Комисия (включително отговорите) :15'

Председател на Сметната палата (включително отговорите) :10'

Членове на ЕП :45'

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, The Left : 3' 30, NI : 3' 30

Комисия (включително отговорите) :25'

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

:1'

Членове на ЕП :90'

PPE : 20' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9' 30, ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 6'

Комисия (включително отговорите) :15'

Автор (запитвания) :2'

Членове на ЕП :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3' 30, The Left : 3', NI : 2' 30



Срокове

 
 

Понеделник, 22 ноември 2021 г.

 

 

Вторник, 23 ноември 2021 г.
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96 À • Въвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел подобряване на цифровото
прилагане на социалноосигурителните права и на справедливата мобилност - Въпрос с искане за
устен отговор (O-000071/2021 - B9-0041/21)

- Предложения за резолюции Сряда, 17 ноември, 13:00 ч.

- Изменения към предложението за резолюция Понеделник, 22 ноември, 19:00 ч.

73 À • Европейска стратегия за суровините от изключителна важност  - Доклад: Hildegard Bentele
(A9-0280/2021)

- Изменения Сряда, 17 ноември, 13:00 ч.

78 À • Преразглеждане на Финансовия регламент с оглед на влизането в сила на многогодишната
финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.  - Доклад: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

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

Сряда, 17 ноември, 13:00 ч.

71 À • Фармацевтична стратегия за Европа  - Доклад: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

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

Сряда, 17 ноември, 13:00 ч.

84 À • Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да
бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР  - Доклад: Peter Jahr
(A8-0200/2019)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 17 ноември, 13:00 ч.

85 À • Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг   - Доклад: Ulrike Müller
(A8-0199/2019)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 17 ноември, 13:00 ч.

86 À • Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти  - Доклад: Eric Andrieu
(A8-0198/2019)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 17 ноември, 13:00 ч.

79 À • Цифровизация на европейската система за докладване, мониторинг и одит  - Доклад: Maria Grapini
(A9-0311/2021)

- Изменения Сряда, 17 ноември, 13:00 ч.

83 À • Политика и право в областта на законната миграция  - Доклад: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021)

- Изменения Сряда, 17 ноември, 13:00 ч.

69 À • Многостранни преговори с оглед на 12-ата министерска конференция на СТО в Женева, 30
ноември – 3 декември 2021 г. - Изявление на Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 17 ноември, 13:00 ч.

- Изменения към предложението за резолюция Понеделник, 22 ноември, 19:00 ч.



Сряда, 24 ноември 2021 г.

 

 

Четвъртък, 25 ноември 2021 г.

 

Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
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136 À • Основните права и върховенството на закона в Словения, и по-специално забавеното назначаване
на прокурори в Европейската прокуратура  - Изявления на Съвета и Комисията

- Предложения за резолюции Сряда, 8 декември, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 13 декември, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 13 декември, 20:00 ч.

139 À • Положението в Сомалия

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

Понеделник, 22 ноември, 20:00 ч.

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

Сряда, 24 ноември, 13:00 ч.

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

Сряда, 24 ноември, 14:00 ч.

140 À • Нарушаване на правата на човека от страна на частни военни и охранителни дружества, и по-
специално от групата на Вагнер

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

Понеделник, 22 ноември, 20:00 ч.

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

Сряда, 24 ноември, 13:00 ч.

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

Сряда, 24 ноември, 14:00 ч.

141 À • Положението с правата на човека в Камерун

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

Понеделник, 22 ноември, 20:00 ч.

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

Сряда, 24 ноември, 13:00 ч.

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

Сряда, 24 ноември, 14:00 ч.

109 À • Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията:
заявление от Испания — EGF/2021/001 ES/País Vasco — металургия  - Доклад: Eider Gardiazabal
Rubial (A9-0319/2021)

- Изменения Четвъртък, 18 ноември, 13:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване във вторник Петък, 19 ноември, 12:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в сряда Понеделник, 22 ноември, 19:00 ч.

- Текстове, поставени на гласуване в четвъртък Вторник, 23 ноември, 19:00 ч.

- Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на
нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на
правовата държава (член 144 от Правилника за дейността)

Сряда, 24 ноември, 19:00 ч.
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