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Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

EMPL(2019)1204_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quarta-feira, 4 de dezembro de 2019, 9.00–12.30 e 14.30–16.00
Bruxelas
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
4 de dezembro de 2019, 9.00–9.30
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
Coordenação dos regimes de segurança social
EMPL/9/00193

Relatora:

Gabriele Bischoff (S&D)

 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 74.º, n.º 3)
Alteração do Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de repouso diário e semanal e do Regulamento (UE) 165/2014 no que diz respeito ao posicionamento por meio de tacógrafos
EMPL/9/01718

Relator:

Dennis Radtke (PPE)

 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 74.º, n.º 3)
Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores no setor do transporte rodoviário
EMPL/9/01719

Relatora:

Radka Maxová (Renew)

 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 74.º, n.º 3)
«Erasmus», o programa da União para o ensino, a formação, a juventude e o desporto
EMPL/9/01866

Relatora:

Alicia Homs Ginel (S&D)

 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 74.º, n.º 3)
3.	Aprovação das atas das reuniões de
	12 de novembro de 2019	PV – PE643.184v01-00
4 de dezembro de 2019, 9.30–10.15
4.	Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - Comissão Europeia
EMPL/9/01031
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Relator de parecer:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.933v01-00
Fundo:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)

 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 10 de dezembro de 2019, 12.00
5.	Quitação 2018 : Fundação Europeia para a Formação (ETF)
EMPL/9/00850
	2019/2075(DEC)	COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

Relator de parecer:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.931v01-00
Fundo:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 10 de dezembro de 2019, 12.00
6.	Quitação 2018 : Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-OSHA)
EMPL/9/00858
	2019/2071(DEC)	COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

Relator de parecer:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.930v01-00
Fundo:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 10 de dezembro de 2019, 12.00
7.	Quitação 2018 : Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (EUROFOUND)
EMPL/9/00867
	2019/2067(DEC)	COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

Relator de parecer:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.929v01-00
Fundo:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 10 de dezembro de 2019, 12.00
8.	Quitação 2018 : Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (CEDEFOP)
EMPL/9/00869
	2019/2066(DEC)	COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

Relator de parecer:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.927v01-00
Fundo:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 10 de dezembro de 2019, 12.00
9.	Relatório sobre a quitação pela execução do orçamento das agências da União Europeia para o exercício de 2018 : desempenho, gestão financeira e controlo
EMPL/9/00808
	2019/2098(DEC)	COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

Relator de parecer:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.932v01-00
Fundo:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 10 de dezembro de 2019, 12.00
4 de dezembro de 2019, 10.15–11.00
10.	Estudo da OCDE sobre a empregabilidade das pessoas mais velhas na UE
EMPL/9/01874
	Apresentação do estudo
4 de dezembro de 2019, 11.00–11.45
11.	Reforço da cooperação entre os serviços públicos de emprego (SPE)
EMPL/9/01290
***I	2019/0188(COD)	COM(2019)0620 – C9-0117/2019

Relator:

Manuel Pizarro (S&D)

Fundo:

EMPL


 
	Exposição da Comissão
4 de dezembro de 2019, 11.45–12.30
12.	Apresentação do trabalho da ECHA relativo aos limites de exposição ocupacional a agentes químicos
EMPL/9/01875
	Troca de pontos de vista
13.	Próximas reuniões
	22-23 de janeiro de 2020 (Bruxelas)
* * *
4 de dezembro de 2019, 14.30–16.00
À porta fechada
14.	Reunião de coordenadores

