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Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

EMPL(2020)0122_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 22 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30
Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 11.00–12.30  (samordnarnas sammanträde)
Bryssel
Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)
22 januari 2020 kl. 9.00–10.45
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
	4 december 2019	PV – PE644.903v01-00
4.	Diskussion med Josip Aladrović (Kroatiens minister för arbetsmarknaden och pensionssystemet) och Vesna Bedeković (Kroatiens minister för demografi, familjefrågor, ungdomsfrågor och socialpolitik )
EMPL/9/02319
	Redogörelse för rådsordförandeskapets program på området sysselsättning och sociala frågor
22 januari 2020 kl. 10.45–11.00
5.	Europeiska socialfonden+ (ESF+)
EMPL/9/01375

Föredragande:

David Casa (PPE)

 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)
6.	Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn
EMPL/9/01719

Föredragande:

Radka Maxová (Renew)

 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)
7.	Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
EMPL/9/01718

Föredragande:

Dennis Radtke (PPE)

 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)
22 januari 2020 kl. 11.00–11.30
*** Elektronisk omröstning ***
8.	Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
EMPL/9/01779
***I	2018/0202(COD)	COM(2018)0380 – C8-0231/2018

Föredragande:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

Ansvarigt utskott:

EMPL


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
9.	Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
EMPL/9/00402
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Ansvarigt utskott:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)
PR – PE645.036v02-00
 
	Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse
10.	Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
EMPL/9/00867
	2019/2067(DEC)	COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

Föredragande av yttrande:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.929v01-00
AM – PE644.922v01-00
Ansvarigt utskott:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.878v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 december 2019 kl. 12.00
11.	Ansvarsfrihet 2018: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
EMPL/9/00858
	2019/2071(DEC)	COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

Föredragande av yttrande:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.930v01-00
AM – PE644.923v01-00
Ansvarigt utskott:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.867v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 december 2019 kl. 12.00
12.	Ansvarsfrihet 2018: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
EMPL/9/00850
	2019/2075(DEC)	COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

Föredragande av yttrande:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.931v01-00
AM – PE644.904v01-00
Ansvarigt utskott:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.919v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 december 2019 kl. 12.00
13.	Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2018: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll
EMPL/9/00808
	2019/2098(DEC)	COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

Föredragande av yttrande:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.932v01-00
AM – PE644.905v01-00
Ansvarigt utskott:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)
PR – PE639.866v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 december 2019 kl. 12.00
14.	Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen
EMPL/9/01031
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Föredragande av yttrande:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.933v01-00
AM – PE644.907v01-00
Ansvarigt utskott:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 december 2019 kl. 12.00
15.	Ansvarsfrihet 2018: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
EMPL/9/00869
	2019/2066(DEC)	COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

Föredragande av yttrande:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE642.927v01-00
AM – PE644.919v01-00
Ansvarigt utskott:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.857v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 december 2019 kl. 12.00
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
22 januari 2020 kl. 11.30–12.30
16.	Modeller för förhandlingar om kollektivavtal i Europeiska unionen
EMPL/9/02322
	Föredragning av Eurofound
* * *
22 januari 2020 kl. 14.30–15.30
17.	Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2020
EMPL/9/02014
	2019/2212(INI)	

Föredragande:

Klára Dobrev (S&D)

Ansvarigt utskott:

EMPL*


Rådgivande utskott:

BUDG* –
Beslut: inget yttrande


CULT –
Sabine Verheyen (PPE)

Ståndpunkter i form av ändringsförslag:

FEMM –
Lina Gálvez Muñoz (S&D)

 
	Behandling av förslag till betänkande
22 januari 2020 kl. 15.30–16.30
18.	Utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna
EMPL/9/01290
***I	2019/0188(COD)	COM(2019)0620 – C9-0117/2019

Föredragande:

Manuel Pizarro (S&D)
PR – PE644.984v01-00
Ansvarigt utskott:

EMPL


 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 30 januari 2020 kl. 12.00
22 januari 2020 kl. 16.30–17.30
19.	Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller antal och beteckningar för variablerna inom området inkomster och levnadsvillkor
EMPL/9/02157
	2019/2995(DEA)	C(2019)08800

Ansvarigt utskott:

EMPL


 
	Kommissionen redogör för en delegerad akt
20.	Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller antal och beteckningar för variablerna inom området arbetskraft
EMPL/9/02158
	2019/2996(DEA)	C(2019)08809

Ansvarigt utskott:

EMPL


 
	Kommissionen redogör för en delegerad akt
21.	Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller fastställande av en flerårig löpande planering
EMPL/9/02161
	2019/2997(DEA)	C(2019)08807

Ansvarigt utskott:

EMPL


 
	Kommissionen redogör för en delegerad akt
22 januari 2020 kl. 17.30–18.30
22.	Övriga frågor
23 januari 2020 kl. 9.00–10.00
23.	EU:s strategi för personer med funktionsnedsättning efter 2020
EMPL/9/02204
	2019/2975(RSP)	

Medföredragande:

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

Ansvarigt utskott:

EMPL


 
	Behandling av förslag till resolution
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 30 januari 2020 kl. 12.00
23 januari 2020 kl. 10.00–11.00
24.	Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
EMPL/9/01779
***I	2018/0202(COD)	COM(2018)0380 – C8-0231/2018

Föredragande:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

Ansvarigt utskott:

EMPL


 
	Lägesrapport av kommissionen
Inom stängda dörrar
25.	Samordnarnas sammanträde
26.	Kommande sammanträden
	27 januari 2020 kl. 16.00–17.30 (Bryssel)
28 januari 2020 (Bryssel)

