
09/03/22 729.053/OJ

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2019 2024

Документ за разглеждане в заседание

ДНЕВЕН РЕД
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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
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Понеделник, 7 март 2022 г. 1

17:00 - 22:00 Разисквания 1

Възобновяване на сесията и ред на работа 1

Изпълнение на политиката на сближаване за периода 2021-2027 г. - Въпрос с искане за устен отговор
(O-000002/2022 - B9-0006/22) 1

Схеми за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции  - Доклад: Sophia in
't Veld (A9-0028/2022) 1

Свиващото се пространство на гражданското общество в Европа  - Доклад: Anna Júlia Donáth
(A9-0032/2022) 1

Ролята на културата, образованието, медиите и спорта в борбата срещу расизма  - Доклад: Salima
Yenbou (A9-0027/2022) 1

Кратко представяне на следните доклади: 2

Политика на сближаване: намаляване на различията в здравеопазването и засилване на
трансграничното сътрудничество в областта на здравеопазването  - Доклад: Tomislav Sokol
(A9-0026/2022) 2

Политика на сближаване: насърчаване на иновативния и интелигентен преход и регионалната
свързаност на ИКТ  - Доклад: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022) 2

Осъществяване на диалог с гражданите: правото на петиция, правото на сезиране на Европейския
омбудсман и Европейската гражданска инициатива  - Доклад: Marie-Pierre Vedrenne
(A9-0018/2022) 2

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността) 2

Вторник, 8 март 2022 г. 3

09:00 - 11:50 Разисквания 3

Външна намеса във всички демократични процеси в Европейския съюз  - Доклад: Sandra Kalniete
(A9-0022/2022) 3

12:00 - 12:30 3

(Отбелязване на Международния ден на жената
Обръщение от Оксана Забужко, украинска писателка) 3

12:30 - 13:45 Гласуване 3

Забележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в зависимост
от броя на измененията 3

Гласуване на временно споразумение 3

Регионалните икономически сметки за селското стопанство  - Доклад: Petros Kokkalis
(A9-0282/2021) 3

Единни гласувания 3

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията –
EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive – Испания  - Доклад: Monika Vana (A9-0038/2022) 3

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за
съкратени работници (EGF/2022/000 TA 2022 – Техническа помощ по инициатива на Комисията)
- Доклад: José Manuel Fernandes (A9-0037/2022) 4

Свиващото се пространство на гражданското общество в Европа  - Доклад: Anna Júlia Donáth
(A9-0032/2022) 4

Ролята на културата, образованието, медиите и спорта в борбата срещу расизма  - Доклад: Salima
Yenbou (A9-0027/2022) 4

Политика на сближаване: намаляване на различията в здравеопазването и засилване на
трансграничното сътрудничество в областта на здравеопазването  - Доклад: Tomislav Sokol
(A9-0026/2022) 4

Политика на сближаване: насърчаване на иновативния и интелигентен преход и регионалната
свързаност на ИКТ  - Доклад: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022) 4



Съдържание
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Гласуване на изменения 4

Външна намеса във всички демократични процеси в Европейския съюз 4

Схеми за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции 4

Осъществяване на диалог с гражданите: правото на петиция, правото на сезиране на Европейския
омбудсман и Европейската гражданска инициатива 4

15:00 - 23:00 Разисквания 5

Влошаването на положението с бежанците в резултат на агресията на Русия срещу Украйна -
Изявления на Съвета и Комисията 5

Положението в Босна и Херцеговина - Изявление на Комисията 5

Покачване на цените на енергията и манипулации на пазара за газ - Въпрос с искане за устен отговор
(O-000007/2022 - B9-0007/22) 5

Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент – годишен доклад
за 2020 г.  - Доклад: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022) 5

Трети план за действие на ЕС относно равенството между половете  - Доклад: Chrysoula
Zacharopoulou (A9-0025/2022) 5

19:00  Обявяване на резултатите 5

Сряда, 9 март 2022 г. 6

08:30 - 10:30 Разискване 6

Общо разискване - Европейски семестър 6

Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на устойчивия
растеж за 2022 г.  - Доклад: Irene Tinagli (A9-0034/2022) 6

Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със
заетостта и социалната политика, в годишния преглед на стратегията за устойчив растеж за 2022 г.
- Доклад: Helmut Geuking (A9-0040/2022) 6

10:30 - 12:30 Разискване 6

Разискване с министър-председателя на Естония Кая Калас - Ролята на ЕС в променящия се свят и
ситуацията със сигурността в Европа след руското нашествие в Украйна 6

12:30 - 13:45 Първо гласуване 7

Единни гласувания 7

Магазините за безмитна търговия, разположени на френския терминал на тунела под Ламанша  -
Доклад: Irene Tinagli (A9-0035/2022) 7

Ставки на ДДС  - Доклад: Marek Belka (A9-0036/2022) 7

Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: Списък на Съюза на
проекти от общ интерес за трансевропейската енергийна инфраструктура 7

Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3: Генетично модифициран памук GHB811 (BCS-
GH811-4) 7

Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3: Генетично модифицирана маслодайна рапица
73496 (DP-Ø73496-4) 7

Гласуване на изменения 7

Създаване на специална комисия за пандемията от COVID-19: поуки и препоръки за бъдещето 7

Създаване на специална комисия по въпросите на външната намеса, включително
дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз 7

Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент – годишен
доклад за 2020 г. Tolleret, Delbos-Corfield - FEMM - A9-0021/2022 7

Трети план за действие на ЕС относно равенството между половете 7

Върховенството на закона и последиците от решението на Съда на ЕС 8

Окончателно гласуване 8

Външна намеса във всички демократични процеси в Европейския съюз  - Доклад: Sandra Kalniete
(A9-0022/2022) 8

Схеми за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции  - Доклад:
Sophia in 't Veld (A9-0028/2022) 8



Съдържание
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Осъществяване на диалог с гражданите: правото на петиция, правото на сезиране на Европейския
омбудсман и Европейската гражданска инициатива  - Доклад: Marie-Pierre Vedrenne
(A9-0018/2022) 8

15:00 - 23:00 Разисквания 8

Батериите и отпадъчните батерии  - Доклад: Simona Bonafè (A9-0031/2022) 8

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 г.  - Доклад: Grace
O'Sullivan (A9-0203/2021) 8

Нова стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд след 2020 г.   - Доклад:
Marianne Vind (A9-0023/2022) 8

Справедливо и опростено данъчно облагане в подкрепа на стратегията за възстановяване  - Доклад:
Luděk Niedermayer (A9-0024/2022) 9

Европейска рамка за данъка, удържан при източника  - Доклад: Pedro Marques (A9-0011/2022) 9

Доклад за гражданството на ЕС за 2020 г.  - Доклад: Yana Toom (A9-0019/2022) 9

19:00  Обявяване на резултатите 9

20:00 - 21:15 Второ гласуване 9

Гласуване на изменения 9

Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на устойчивия
растеж за 2022 г. 9

Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със
заетостта и социалната политика, в годишния преглед на стратегията за устойчив растеж за 2022 г. 9

Батериите и отпадъчните батерии 9

Гласуване на временно споразумение 10

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 г.  - Доклад: Grace
O'Sullivan (A9-0203/2021) 10

Единно гласуване 10

Нова стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд след 2020 г.   -
Доклад: Marianne Vind (A9-0023/2022) 10

Окончателно гласуване 10

Създаване на специална комисия за пандемията от COVID-19: поуки и препоръки за бъдещето 10

Създаване на специална комисия по въпросите на външната намеса, включително
дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз 10

Създаване на анкетна комисия за разследване на използването на шпионския софтуер Pegasus и
други подобни програми 10

Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент – годишен
доклад за 2020 г.  - Доклад: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022) 10

Трети план за действие на ЕС относно равенството между половете  - Доклад: Chrysoula
Zacharopoulou (A9-0025/2022) 10

Върховенството на закона и последиците от решението на Съда на ЕС - Предложения за
резолюции 10

Четвъртък, 10 март 2022 г. 12

09:00  Обявяване на резултатите 12

09:00 - 13:00 Разисквания (или след обявяването на резултатите) 12

Стандарти по отношение на прозрачността и административни стандарти - обработване на заявления
за публичен достъп, основани на Регламент ЕО № 1049/2001 - Изявление на Комисията 12

Необходимост от амбициозна стратегия на ЕС за устойчив текстил - Изявление на Комисията 12

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата
държава (член 144 от Правилника за дейността) 12

Положението на журналистите и защитниците на правата на човека в Мексико 12

Мианмар - една година от преврата 12

Унищожаване на културно наследство в Нагорни Карабах 12
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09:45 - 11:00 Първо гласуване 13

Единно гласуване 13

Европейска рамка за данъка, удържан при източника  - Доклад: Pedro Marques (A9-0011/2022) 13

Гласуване на изменения 13

Положението на журналистите и защитниците на правата на човека в Мексико 13

Мианмар - една година от преврата 13

Унищожаване на културно наследство в Нагорни Карабах 13

Доклад за гражданството на ЕС за 2020 г. 13

Справедливо и опростено данъчно облагане в подкрепа на стратегията за възстановяване 13

Окончателно гласуване 13

Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на устойчивия
растеж за 2022 г.  - Доклад: Irene Tinagli (A9-0034/2022) 13

Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със
заетостта и социалната политика, в годишния преглед на стратегията за устойчив растеж за 2022 г.
- Доклад: Helmut Geuking (A9-0040/2022) 13

Батериите и отпадъчните батерии  - Доклад: Simona Bonafè (A9-0031/2022) 13

13:00  Обявяване на резултатите 14

13:45 - 15:00 Второ гласуване 14

Окончателно гласуване 14

Положението на журналистите и защитниците на правата на човека в Мексико 14

Мианмар - една година от преврата 14

Унищожаване на културно наследство в Нагорни Карабах 14

Доклад за гражданството на ЕС за 2020 г.  - Доклад: Yana Toom (A9-0019/2022) 14

Справедливо и опростено данъчно облагане в подкрепа на стратегията за възстановяване  -
Доклад: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022) 14

15:00 - 16:00 Разискване 14

Систематичен подход на ЕС към хроничните бъбречни заболявания - Изявление на Комисията 14

16:00  Обявяване на резултатите 14

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

Срокове 18
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17:00 - 22:00     Разисквания
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17:00 - 22:00 Разисквания

1 • Възобновяване на сесията и ред на работа

54 À • Изпълнение на политиката на сближаване за периода 2021-2027 г.

Въпрос с искане за устен отговор

Younous Omarjee (O-000002/2022 - B9-0006/22)
Комисия по регионално развитие
Комисия
Изпълнение на политиката на сближаване за периода 2021 — 2027 г.

[2022/2527(RSP)]

Гласуването ще бъде проведено по време на втората месечна сесия през март

19 À • Схеми за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу
инвестиции

Доклад: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)

Доклад с предложения към Комисията относно схемите за предоставяне на
гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции

[2021/2026(INL)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

51 À • Свиващото се пространство на гражданското общество в Европа

Доклад: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

Доклад относно свиващото се пространство на гражданското общество в Европа

[2021/2103(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

49 À • Ролята на културата, образованието, медиите и спорта в борбата срещу
расизма

Доклад: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

Доклад относно ролята на културата, образованието, медиите и спорта в борбата
срещу расизма

[2021/2057(INI)]

Комисия по култура и образование



Кратко представяне на следните доклади:
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15 À • Политика на сближаване: намаляване на различията в здравеопазването
и засилване на трансграничното сътрудничество в областта на
здравеопазването

Доклад: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

Доклад относно политиката на сближаване като инструмент за намаляване на
различията в здравеопазването и засилване на трансграничното
сътрудничество в областта на здравеопазването

[2021/2100(INI)]

Комисия по регионално развитие

21 À • Политика на сближаване: насърчаване на иновативния и интелигентен
преход и регионалната свързаност на ИКТ

Доклад: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

Доклад относно ролята на политиката на сближаване за насърчаване на
иновативния и интелигентен преход и регионалната свързаност на ИКТ

[2021/2101(INI)]

Комисия по регионално развитие

30 À • Осъществяване на диалог с гражданите: правото на петиция, правото на
сезиране на Европейския омбудсман и Европейската гражданска
инициатива

Доклад: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

Доклад относно осъществяването на диалог с гражданите: правото на петиция,
правото на сезиране на Европейския омбудсман и Европейската гражданска
инициатива

[2020/2275(INI)]

Комисия по петиции

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



Вторник, 8 март 2022 г.

 

 

09:00 - 11:50     Разисквания

 

12:00 - 12:30     

 

12:30 - 13:45     Гласуване

 

Гласуване на временно споразумение

 

Единни гласувания
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09:00 - 11:50 Разисквания

12:00 - 12:30 Разисквания

12:30 - 13:45 Гласуване

15:00 - 23:00 Разисквания

19:00 Обявяване на резултатите

17 À • Външна намеса във всички демократични процеси в Европейския съюз

Доклад: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

Доклад относно външната намеса, включително дезинформацията, във всички
демократични процеси в Европейския съюз

[2020/2268(INI)]

Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително
дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз

101 • (Отбелязване на Международния ден на жената
Обръщение от Оксана Забужко, украинска писателка)

Един кръг от изказвания на председателите на политическите групи

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

25 À«««I - Регионалните икономически сметки за селското стопанство

Доклад: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на регионалните икономически сметки за селското стопанство

[COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD)]

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

39 - Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
– EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive – Испания

Доклад: Monika Vana (A9-0038/2022)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за
мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за
съкратени работници във връзка със заявление от Испания — EGF/2021/006 ES/Cataluña —
автомобилна промишленост

[COM(2022)0020 - C9-0015/2022 - 2022/0010(BUD)]

Комисия по бюджети



 

Гласуване на изменения
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50 - Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
за съкратени работници (EGF/2022/000 TA 2022 – Техническа помощ по инициатива на
Комисията)

Доклад: José Manuel Fernandes (A9-0037/2022)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за
мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за
съкратени работници (EGF/2022/000 TA 2022 — Техническа помощ по инициатива на
Комисията)

[COM(2022)0025 - C9-0025/2022 - 2022/0015(BUD)]

Комисия по бюджети

51 À - Свиващото се пространство на гражданското общество в Европа

Доклад: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

[2021/2103(INI)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

49 À - Ролята на културата, образованието, медиите и спорта в борбата срещу расизма

Доклад: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

[2021/2057(INI)]

Комисия по култура и образование

15 À - Политика на сближаване: намаляване на различията в здравеопазването и засилване на
трансграничното сътрудничество в областта на здравеопазването

Доклад: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

[2021/2100(INI)]

Комисия по регионално развитие

21 À - Политика на сближаване: насърчаване на иновативния и интелигентен преход и
регионалната свързаност на ИКТ

Доклад: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

[2021/2101(INI)]

Комисия по регионално развитие

120 • Външна намеса във всички демократични процеси в Европейския съюз

Доклад: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)
[2020/2268(INI)]
Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във
всички демократични процеси в Европейския съюз

94 • Схеми за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции

Доклад: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)
[2021/2026(INL)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

121 • Осъществяване на диалог с гражданите: правото на петиция, правото на сезиране на
Европейския омбудсман и Европейската гражданска инициатива

Доклад: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)
[2020/2275(INI)]
Комисия по петиции



15:00 - 23:00     Разисквания

 

19:00      Обявяване на резултатите
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71 • Влошаването на положението с бежанците в резултат на агресията на Русия
срещу Украйна

Изявления на Съвета и Комисията

[2022/2575(RSP)]

72 • Положението в Босна и Херцеговина

Изявление на Комисията

[2022/2576(RSP)]

70 • Покачване на цените на енергията и манипулации на пазара за газ

Въпрос с искане за устен отговор

Cristian-Silviu Buşoi (O-000007/2022 - B9-0007/22)
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Комисия
Покачване на цените на енергията и манипулации на пазара за газ

[2022/2552(RSP)]

29 À • Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския
парламент – годишен доклад за 2020 г.

Доклад: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

Доклад относно интегрирането на принципа на равенство между половете в
Европейския парламент – годишен доклад за 2020 г.

[2021/2039(INI)]

Комисия по правата на жените и равенството между половете

20 À • Трети план за действие на ЕС относно равенството между половете

Доклад: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

Доклад относно третия план за действие на ЕС относно равенството между
половете

[2021/2003(INI)]

Комисия по развитие

Комисия по правата на жените и равенството между половете



Сряда, 9 март 2022 г.

 

 

08:30 - 10:30     Разискване
 
Общо разискване - Европейски семестър

 
Край на общите разисквания

 

10:30 - 12:30     Разискване

6 6Сряда, 9 март 2022 г.

729.053/OJ 729.053/OJ

08:30 - 10:30 Разискване

10:30 - 12:30 Разискване

12:30 - 13:45 Първо гласуване

15:00 - 23:00 Разисквания

19:00 Обявяване на резултатите

20:00 - 21:15 Второ гласуване

36 À • Европейски семестър за координация на икономическите политики:
годишен обзор на устойчивия растеж за 2022 г.

Доклад: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите
политики: годишен обзор на устойчивия растеж за 2022 г.

[2022/2006(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

23 À • Европейски семестър за координация на икономическите политики:
аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния
преглед на стратегията за устойчив растеж за 2022 г.

Доклад: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите
политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния
преглед на стратегията за устойчив растеж за 2022 г.

[2021/2233(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси

102 • Разискване с министър-председателя на Естония Кая Калас - Ролята на ЕС в
променящия се свят и ситуацията със сигурността в Европа след руското
нашествие в Украйна

[2022/2583(RSP)]



12:30 - 13:45     Първо гласуване
 

Единни гласувания

 

Гласуване на изменения
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61 « - Магазините за безмитна търговия, разположени на френския терминал на тунела под
Ламанша

Доклад: Irene Tinagli (A9-0035/2022)

Доклад относно предложението за Директива на Съвета за изменение на Директива
2008/118/ЕО и на Директива (ЕС) 2020/262 (преработен текст) по отношение на магазините за
безмитна търговия, разположени на френския терминал на тунела под Ламанша

[COM(2021)0817 - C9-0016/2022 - 2021/0418(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

62 « - Ставки на ДДС

Доклад: Marek Belka (A9-0036/2022)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива
2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 -  - 14754/2021 - C9-0456/2021 - 2018/0005(CNS)]

Комисия по икономически и парични въпроси

(Разискване: 02/10/2018, гласуване: 03/10/2018)

59 À - Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: Списък на
Съюза на проекти от общ интерес за трансевропейската енергийна инфраструктура

B9-0137/2022

[2021/2991(DEA)]

57 À - Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3: Генетично модифициран памук GHB811
(BCS-GH811-4)

B9-0126/2022

[2021/3057(RSP)]

58 À - Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3: Генетично модифицирана маслодайна
рапица 73496 (DP-Ø73496-4)

B9-0127/2022

[2021/3058(RSP)]

114 • Създаване на специална комисия за пандемията от COVID-19: поуки и препоръки за
бъдещето

Предложение за решение в съответствие с член 207 от Правилника за дейността

116 • Създаване на специална комисия по въпросите на външната намеса, включително
дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз

Предложение за решение в съответствие с член 207 от Правилника за дейността

87 • Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент –
годишен доклад за 2020 г. Tolleret, Delbos-Corfield - FEMM - A9-0021/2022

88 • Трети план за действие на ЕС относно равенството между половете

Доклад: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)
[2021/2003(INI)]
Комисия по развитие
Комисия по правата на жените и равенството между половете



 

Окончателно гласуване

 

15:00 - 23:00     Разисквания
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89 • Върховенството на закона и последиците от решението на Съда на ЕС

Предложения за резолюции
[2022/2535(RSP)]

17 À - Външна намеса във всички демократични процеси в Европейския съюз

Доклад: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

[2020/2268(INI)]

Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във
всички демократични процеси в Европейския съюз

19 À - Схеми за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции

Доклад: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)

[2021/2026(INL)]

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

30 À - Осъществяване на диалог с гражданите: правото на петиция, правото на сезиране на
Европейския омбудсман и Европейската гражданска инициатива

Доклад: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

[2020/2275(INI)]

Комисия по петиции

52 À«««I • Батериите и отпадъчните батерии

Доклад: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

Доклад относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на
Съвета относно батериите и отпадъчните батерии, за отмяна на Директива
2006/66/ЕО и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1020

[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

24 À«««I • Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 г.

Доклад: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета
относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030
година

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

(Разискване: 07/07/2021, гласуване: 08/07/2021)

31 À • Нова стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд
след 2020 г.

Доклад: Marianne Vind (A9-0023/2022)

Доклад относно нова стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни
условия на труд след 2020 г. (включително по-добра защита на работниците от
излагане на вредни вещества, стрес на работното място и наранявания поради
повтарящи се движения)

[2021/2165(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси



 

19:00      Обявяване на резултатите

 

20:00 - 21:15     Второ гласуване
 

Гласуване на изменения
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32 À • Справедливо и опростено данъчно облагане в подкрепа на стратегията за
възстановяване

Доклад: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно справедливо и опростено
данъчно облагане в подкрепа на стратегията за възстановяване (последващи
действия на ЕП във връзка с плана за действие на Комисията от юли и нейните 25
инициативи в областта на ДДС, данъчното облагане на предприятията и данъчното
облагане на физическите лица)

[2020/2254(INL)]

Комисия по икономически и парични въпроси

38 • Европейска рамка за данъка, удържан при източника

Доклад: Pedro Marques (A9-0011/2022)

Доклад относно Европейска рамка за данъка, удържан при източника

[2021/2097(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

28 À • Доклад за гражданството на ЕС за 2020 г.

Доклад: Yana Toom (A9-0019/2022)

Доклад относно доклада за гражданството на ЕС за 2020 г.: оправомощаване на
гражданите и защита на техните права

[2021/2099(INI)]

Комисия по петиции

83 • Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на
устойчивия растеж за 2022 г.

Доклад: Irene Tinagli (A9-0034/2022)
[2022/2006(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси

84 • Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани
със заетостта и социалната политика, в годишния преглед на стратегията за устойчив
растеж за 2022 г.

Доклад: Helmut Geuking (A9-0040/2022)
[2021/2233(INI)]
Комисия по заетост и социални въпроси

85 • Батериите и отпадъчните батерии

Доклад: Simona Bonafè (A9-0031/2022)
[2020/0353(COD)]
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните



Гласуване на временно споразумение

 

Единно гласуване

 

Окончателно гласуване
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24 À«««I - Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 г.

Доклад: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

(Разискване: 07/07/2021, гласуване: 08/07/2021)

31 À - Нова стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд след 2020
г.

Доклад: Marianne Vind (A9-0023/2022)

[2021/2165(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси

104 À - Създаване на специална комисия за пандемията от COVID-19: поуки и препоръки за
бъдещето

B9-0139/2022

[2022/2584(RSO)]

Предложение за решение в съответствие с член 207 от Правилника за дейността

105 À - Създаване на специална комисия по въпросите на външната намеса, включително
дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз

B9-0140/2022

[2022/2585(RSO)]

Предложение за решение в съответствие с член 207 от Правилника за дейността

106 À - Създаване на анкетна комисия за разследване на използването на шпионския софтуер
Pegasus и други подобни програми

B9-0138/2022

[2022/2586(RSO)]

Предложение за решение в съответствие с член 208 от Правилника за дейността

29 À - Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент –
годишен доклад за 2020 г.

Доклад: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

[2021/2039(INI)]

Комисия по правата на жените и равенството между половете

20 À - Трети план за действие на ЕС относно равенството между половете

Доклад: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

[2021/2003(INI)]

Комисия по развитие

Комисия по правата на жените и равенството между половете

55 À - Върховенството на закона и последиците от решението на Съда на ЕС

Предложения за резолюции

B9-0134/2022, B9-0135/2022, B9-0136/2022

[2022/2535(RSP)]
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Четвъртък, 10 март 2022 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)
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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

15:00 - 16:00 Разискване

16:00 Обявяване на резултатите

74 • Стандарти по отношение на прозрачността и административни стандарти -
обработване на заявления за публичен достъп, основани на Регламент ЕО №
1049/2001

Изявление на Комисията

[2022/2578(RSP)]

56 • Необходимост от амбициозна стратегия на ЕС за устойчив текстил

Изявление на Комисията

[2022/2539(RSP)]

76 À • Положението на журналистите и защитниците на правата на човека в
Мексико

RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022,
B9-0157/2022, B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À • Мианмар - една година от преврата

RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022,
B9-0145/2022, B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À • Унищожаване на културно наследство в Нагорни Карабах

RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022,
B9-0151/2022, B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]



09:45 - 11:00     Първо гласуване
 

Единно гласуване

 

Гласуване на изменения

 

Окончателно гласуване
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38 - Европейска рамка за данъка, удържан при източника

Доклад: Pedro Marques (A9-0011/2022)

[2021/2097(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

79 • Положението на журналистите и защитниците на правата на човека в Мексико

[2022/2580(RSP)]

80 • Мианмар - една година от преврата

[2022/2581(RSP)]

81 • Унищожаване на културно наследство в Нагорни Карабах

[2022/2582(RSP)]

90 • Доклад за гражданството на ЕС за 2020 г.

Доклад: Yana Toom (A9-0019/2022)
[2021/2099(INI)]
Комисия по петиции

82 • Справедливо и опростено данъчно облагане в подкрепа на стратегията за
възстановяване

Доклад: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)
[2020/2254(INL)]
Комисия по икономически и парични въпроси

36 À - Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на
устойчивия растеж за 2022 г.

Доклад: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

[2022/2006(INI)]

Комисия по икономически и парични въпроси

23 À - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани
със заетостта и социалната политика, в годишния преглед на стратегията за устойчив
растеж за 2022 г.

Доклад: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

[2021/2233(INI)]

Комисия по заетост и социални въпроси

52 À«««I - Батериите и отпадъчните батерии

Доклад: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните



13:00      Обявяване на резултатите

 

13:45 - 15:00     Второ гласуване
 

Окончателно гласуване

 

15:00 - 16:00     Разискване

 

16:00      Обявяване на резултатите
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76 À - Положението на журналистите и защитниците на правата на човека в Мексико

RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022, B9-0157/2022,
B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À - Мианмар - една година от преврата

RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022, B9-0145/2022,
B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À - Унищожаване на културно наследство в Нагорни Карабах

RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0151/2022,
B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]

28 À - Доклад за гражданството на ЕС за 2020 г.

Доклад: Yana Toom (A9-0019/2022)

[2021/2099(INI)]

Комисия по петиции

32 À - Справедливо и опростено данъчно облагане в подкрепа на стратегията за
възстановяване

Доклад: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

[2020/2254(INL)]

Комисия по икономически и парични въпроси

75 • Систематичен подход на ЕС към хроничните бъбречни заболявания

Изявление на Комисията

[2022/2579(RSP)]



 

 
Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността) 

Срокове

15 15

729.053/OJ 729.053/OJ



Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)

 
 

Понеделник, 7 март 2022 г.

 

17:00 - 22:00

 

 

Вторник, 8 март 2022 г.

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Сряда, 9 март 2022 г.

 

08:30 - 10:30

 

16 16Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)
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Комисия (включително отговорите) :35'

Докладчици (3 x 6') :18'

Докладчик по становище :1'

Докладчици (Член 60 от Правилника за дейността) (3 x 4') :12'

Автор (комисия) :5'

Членове на ЕП :120' 30

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 17', Verts/ALE : 13', ID : 11' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 8'

Съвет (включително отговорите) :5'

Комисия (включително отговорите) :5'

Докладчик :6'

Членове на ЕП :105'

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10', ECR : 10', The Left : 7', NI : 7'

Съвет (включително отговорите) :10'

Комисия (включително отговорите) :35'

Докладчици (4 x 6') :24'

Докладчик по становище (3 x 1') :3'

Автор (комисия) :5'

Членове на ЕП :300'

PPE : 73' 30, S&D : 60' 30, Renew : 42' 30, Verts/ALE : 31' 30, ID : 28', ECR : 28', The Left : 17' 30, NI : 18'
30

Съвет (включително отговорите) :10'

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' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6', ECR : 6', The Left : 4' 30, NI : 4' 30



10:30 - 12:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Четвъртък, 10 март 2022 г.

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 16:00

 

17 17Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)
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Комисия (включително отговорите) :10'

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

:10'

Кая Калас, министър-председател на Естония (включително
отговорите)

:20'

Членове на ЕП :60'

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

Комисия (включително отговорите) :25'

Докладчици (5 x 6') :30'

Докладчици по становище (5 x 1') :5'

Членове на ЕП :285' 30

PPE : 69' 30, S&D : 57' 30, Renew : 40' 30, Verts/ALE : 30', ID : 27', ECR : 26' 30, The Left : 17', NI : 17' 30

Комисия (включително отговорите) :35'

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

:1'

Членове на ЕП :135' 30

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 14' 30, ID : 13', ECR : 13', The Left : 8' 30, NI : 9'

Комисия (включително отговорите) :10'

Членове на ЕП :31'

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



Срокове

 
 

Понеделник, 7 март 2022 г.
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54 À • Изпълнение на политиката на сближаване за периода 2021-2027 г. - Въпрос с искане за устен
отговор (O-000002/2022 - B9-0006/22)

- Предложения за резолюции Сряда, 16 март, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 21 март, 12:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 21 март, 13:00 ч.

19 À • Схеми за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции  - Доклад:
Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)

- Изменения Сряда, 2 март, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 4 март, 12:00 ч.

51 À • Свиващото се пространство на гражданското общество в Европа  - Доклад: Anna Júlia Donáth
(A9-0032/2022)

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

Сряда, 2 март, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 4 март, 12:00 ч.

49 À • Ролята на културата, образованието, медиите и спорта в борбата срещу расизма  - Доклад: Salima
Yenbou (A9-0027/2022)

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

Сряда, 2 март, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 4 март, 12:00 ч.

15 À • Политика на сближаване: намаляване на различията в здравеопазването и засилване на
трансграничното сътрудничество в областта на здравеопазването  - Доклад: Tomislav Sokol
(A9-0026/2022)

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

Сряда, 2 март, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 4 март, 12:00 ч.

21 À • Политика на сближаване: насърчаване на иновативния и интелигентен преход и регионалната
свързаност на ИКТ  - Доклад: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

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

Сряда, 2 март, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 4 март, 12:00 ч.

30 À • Осъществяване на диалог с гражданите: правото на петиция, правото на сезиране на Европейския
омбудсман и Европейската гражданска инициатива  - Доклад: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

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

Сряда, 2 март, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 4 март, 12:00 ч.



Вторник, 8 март 2022 г.

 

 

Сряда, 9 март 2022 г.
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17 À • Външна намеса във всички демократични процеси в Европейския съюз  - Доклад: Sandra Kalniete
(A9-0022/2022)

- Изменения Сряда, 2 март, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 4 март, 12:00 ч.

25 À • Регионалните икономически сметки за селското стопанство  - Доклад: Petros Kokkalis
(A9-0282/2021)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 2 март, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 4 март, 12:00 ч.

29 À • Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент – годишен
доклад за 2020 г.  - Доклад: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

- Изменения Сряда, 2 март, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 4 март, 12:00 ч.

20 À • Трети план за действие на ЕС относно равенството между половете  - Доклад: Chrysoula
Zacharopoulou (A9-0025/2022)

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

Сряда, 2 март, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 4 март, 12:00 ч.

36 À • Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на устойчивия
растеж за 2022 г.  - Доклад: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

- Изменения Понеделник, 7 март, 19:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 8 март, 16:00 ч.

23 À • Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със
заетостта и социалната политика, в годишния преглед на стратегията за устойчив растеж за 2022
г.  - Доклад: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

- Изменения Понеделник, 7 март, 19:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 8 март, 16:00 ч.

59 À • Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: Списък на Съюза на
проекти от общ интерес за трансевропейската енергийна инфраструктура

- Изменения Петък, 4 март, 12:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Понеделник, 7 март, 19:00 ч.

57 À • Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3: Генетично модифициран памук GHB811 (BCS-
GH811-4)

- Изменения Сряда, 2 март, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 4 март, 12:00 ч.

58 À • Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3: Генетично модифицирана маслодайна рапица
73496 (DP-Ø73496-4)

- Изменения Сряда, 2 март, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 4 март, 12:00 ч.
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52 À • Батериите и отпадъчните батерии  - Доклад: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 2 март, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 4 март, 12:00 ч.

24 À • Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 г.  - Доклад: Grace
O'Sullivan (A9-0203/2021)

- Изменения; отхвърляне Сряда, 2 март, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 4 март, 12:00 ч.

31 À • Нова стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд след 2020 г.   -
Доклад: Marianne Vind (A9-0023/2022)

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

Сряда, 2 март, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 4 март, 12:00 ч.

32 À • Справедливо и опростено данъчно облагане в подкрепа на стратегията за възстановяване  -
Доклад: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

- Изменения Петък, 4 март, 12:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Понеделник, 7 март, 19:00 ч.

28 À • Доклад за гражданството на ЕС за 2020 г.  - Доклад: Yana Toom (A9-0019/2022)

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

Сряда, 2 март, 13:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Петък, 4 март, 12:00 ч.

104 À • Създаване на специална комисия за пандемията от COVID-19: поуки и препоръки за бъдещето

- Изменения Понеделник, 7 март, 19:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 8 март, 16:00 ч.

105 À • Създаване на специална комисия по въпросите на външната намеса, включително
дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз

- Изменения Понеделник, 7 март, 19:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 8 март, 16:00 ч.

106 À • Създаване на анкетна комисия за разследване на използването на шпионския софтуер Pegasus и
други подобни програми

- Изменения Понеделник, 7 март, 19:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 8 март, 16:00 ч.

55 À • Върховенството на закона и последиците от решението на Съда на ЕС - Предложения за
резолюции

- Предложения за резолюции Сряда, 2 март, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Понеделник, 7 март, 19:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Понеделник, 7 март, 20:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Вторник, 8 март, 16:00 ч.



Четвъртък, 10 март 2022 г.

 

21 21Срокове

729.053/OJ 729.053/OJ

76 À • Положението на журналистите и защитниците на правата на човека в Мексико

- Предложения за резолюции Понеделник, 7 март, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Сряда, 9 март, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 9 март, 14:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Сряда, 9 март, 19:00 ч.

77 À • Мианмар - една година от преврата

- Предложения за резолюции Понеделник, 7 март, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Сряда, 9 март, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 9 март, 14:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Сряда, 9 март, 19:00 ч.

78 À • Унищожаване на културно наследство в Нагорни Карабах

- Предложения за резолюции Понеделник, 7 март, 20:00 ч.

- Изменения към предложенията за резолюции; общи предложения
за резолюции

Сряда, 9 март, 13:00 ч.

- Изменения към предложенията за обща резолюция Сряда, 9 март, 14:00 ч.

- Искания за отделно и разделно гласуване Сряда, 9 март, 19:00 ч.


	Понеделник, 7 март 2022 г.
	17:00 - 22:00     Разисквания
	Кратко представяне на следните доклади:


	Вторник, 8 март 2022 г.
	09:00 - 11:50     Разисквания
	12:00 - 12:30     
	12:30 - 13:45     Гласуване
	Гласуване на временно споразумение
	Единни гласувания
	Гласуване на изменения

	15:00 - 23:00     Разисквания
	19:00      Обявяване на резултатите

	Сряда, 9 март 2022 г.
	08:30 - 10:30     Разискване
	Общо разискване - Европейски семестър

	10:30 - 12:30     Разискване
	12:30 - 13:45     Първо гласуване
	Единни гласувания
	Гласуване на изменения
	Окончателно гласуване

	15:00 - 23:00     Разисквания
	19:00      Обявяване на резултатите
	20:00 - 21:15     Второ гласуване
	Гласуване на изменения
	Гласуване на временно споразумение
	Единно гласуване
	Окончателно гласуване


	Четвъртък, 10 март 2022 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
	Единно гласуване
	Гласуване на изменения
	Окончателно гласуване

	13:00      Обявяване на резултатите
	13:45 - 15:00     Второ гласуване
	Окончателно гласуване

	15:00 - 16:00     Разискване
	16:00      Обявяване на резултатите

	Време за изказвания (член 171 от Правилника за дейността)
	Понеделник, 7 март 2022 г.
	17:00 - 22:00

	Вторник, 8 март 2022 г.
	09:00 - 11:50
	15:00 - 23:00

	Сряда, 9 март 2022 г.
	08:30 - 10:30
	10:30 - 12:30
	15:00 - 23:00

	Четвъртък, 10 март 2022 г.
	09:00 - 13:00
	15:00 - 16:00
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