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Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

EMPL(2020)0122_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30
Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 11.00 και από τις 11.00 έως τις 12.30 (συνεδρίαση των συντονιστών)
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (3C050)
22 Ιανουαρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 10.45
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	4 Δεκεμβρίου 2019	PV – PE644.903v01-00
4.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Josip Aladrović (υπουργό Εργασίας και Συντάξεων της Κροατίας) και τη Vesna Bedeković (υπουργό Δημογραφικής Εξέλιξης, Οικογένειας, Νεολαίας και Κοινωνικής Πολιτικής της Κροατίας)
EMPL/9/02319
	Παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρίας του Συμβουλίου στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων
22 Ιανουαρίου 2020, από τις 10.45 έως τις 11.00
5.	Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)
EMPL/9/01375

Εισηγητής:

David Casa (PPE)

 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
6.	Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών
EMPL/9/01719

Εισηγήτρια:

Radka Maxová (Renew)

 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
7.	Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και τις περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων
EMPL/9/01718

Εισηγητής:

Dennis Radtke (PPE)

 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
22 Ιανουαρίου 2020, από τις 11.00 έως τις 11.30
*** Ώρα των ψηφοφοριών (ηλεκτρονική ψηφοφορία) ***
8.	Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)
EMPL/9/01779
***I	2018/0202(COD)	COM(2018)0380 – C8-0231/2018

Εισηγήτρια:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

Επί της ουσίας:

EMPL


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
9.	Σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
EMPL/9/00402
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Επί της ουσίας:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)
PR – PE645.036v02-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφήν επιστολής
10.	Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND)
EMPL/9/00867
	2019/2067(DEC)	COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.929v01-00
AM – PE644.922v01-00
Επί της ουσίας:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.878v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 10 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 12.00
11.	Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
EMPL/9/00858
	2019/2071(DEC)	COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.930v01-00
AM – PE644.923v01-00
Επί της ουσίας:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.867v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 10 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 12.00
12.	Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
EMPL/9/00850
	2019/2075(DEC)	COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.931v01-00
AM – PE644.904v01-00
Επί της ουσίας:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.919v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 10 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 12.00
13.	Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος
EMPL/9/00808
	2019/2098(DEC)	COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.932v01-00
AM – PE644.905v01-00
Επί της ουσίας:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)
PR – PE639.866v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 10 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 12.00
14.	Απαλλαγή 2018: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
EMPL/9/01031
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.933v01-00
AM – PE644.907v01-00
Επί της ουσίας:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 10 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 12.00
15.	Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
EMPL/9/00869
	2019/2066(DEC)	COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.927v01-00
AM – PE644.919v01-00
Επί της ουσίας:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.857v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 10 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 12.00
*** Λήξη των ψηφοφοριών (ηλεκτρονική ψηφοφορία) ***
22 Ιανουαρίου 2020, από τις 11.30 έως τις 12.30
16.	Μοντέλα συλλογικών διαπραγματεύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση
EMPL/9/02322
	Παρουσίαση από το EUROFOUND
* * *
22 Ιανουαρίου 2020, από τις 14.30 έως τις 15.30
17.	Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2020
EMPL/9/02014
	2019/2212(INI)	

Εισηγήτρια:

Klára Dobrev (S&D)

Επί της ουσίας:

EMPL*


Γνωμοδότηση:

BUDG* –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


CULT –
Sabine Verheyen (PPE)

Θέσεις υπό μορφή τροπολογιών:

FEMM –
Lina Gálvez Muñoz (S&D)

 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
22 Ιανουαρίου 2020, από τις 15.30 έως τις 16.30
18.	Ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)
EMPL/9/01290
***I	2019/0188(COD)	COM(2019)0620 – C9-0117/2019

Εισηγητής:

Manuel Pizarro (S&D)
PR – PE644.984v01-00
Επί της ουσίας:

EMPL


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 30 Ιανουαρίου 2020, ώρα 12.00
22 Ιανουαρίου 2020, από τις 16.30 έως τις 17.30
19.	Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον καθορισμό του αριθμού και των τίτλων των μεταβλητών για τον τομέα του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης
EMPL/9/02157
	2019/2995(DEA)	C(2019)08800

Επί της ουσίας:

EMPL


 
	Παρουσίαση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης από την Επιτροπή
20.	Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον προσδιορισμό του αριθμού και του τίτλου των μεταβλητών για τον τομέα του εργατικού δυναμικού
EMPL/9/02158
	2019/2996(DEA)	C(2019)08809

Επί της ουσίας:

EMPL


 
	Παρουσίαση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης από την Επιτροπή
21.	Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση πολυετούς κυλιόμενου σχεδιασμού
EMPL/9/02161
	2019/2997(DEA)	C(2019)08807

Επί της ουσίας:

EMPL


 
	Παρουσίαση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης από την Επιτροπή
22 Ιανουαρίου 2020, από τις 17.30 έως τις 18.30
22.	Διάφορα
23 Ιανουαρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 10.00
23.	Στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020
EMPL/9/02204
	2019/2975(RSP)	

Συνεισηγητές:

Marc Angel (S&D)
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
Elżbieta Rafalska (ECR)
Radka Maxová (Renew)
José Gusmão (GUE/NGL)
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Επί της ουσίας:

EMPL


 
	Εξέταση της πρότασης ψηφίσματος
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 30 Ιανουαρίου 2020, ώρα 12.00
23 Ιανουαρίου 2020, από τις 10.00 έως τις 11.00
24.	Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)
EMPL/9/01779
***I	2018/0202(COD)	COM(2018)0380 – C8-0231/2018

Εισηγήτρια:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

Επί της ουσίας:

EMPL


 
	Παρουσίαση από την Επιτροπή σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση
Κεκλεισμένων των θυρών
25.	Συνεδρίαση των συντονιστών
26.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	27 Ιανουαρίου 2020, από τις 16.00 έως τις 17.30 (Βρυξέλλες)
28 Ιανουαρίου 2020 (Βρυξέλλες)

