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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

 Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

EMPL(2009)1201_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza

utorok 1. decembra 2009 od 15.00 h do 18.30 h 
streda 2. decembra 2009 od 9.00 h do 12.30 h a od 15.00 h do 18.30 h 

Brusel

Miestnosť: ASP 1G3 (poslucháreň: ASP 1G2)

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala:
 4. – 5. novembra 2009 PV – PE430.413v01-00

3. Oznámenia predsedníčky

1. decembra 2009 od 15.00 h do 16.30 h

Preskúmanie predsedníctva Rady

4. Výmena názorov so Svenom Ottom Littorinom (švédskym ministrom pre 
zamestnanosť) a s Cristinou Husmark Pehrssonovou (švédskou ministerkou 
sociálneho zabezpečenia)

1. decembra 2009 od 16.30 h do 17.15 h

5. Zlepšenia v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci tehotných pracovníčok a 
pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok
EMPL/7/00123
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***I 2008/0193(COD) KOM(2008)0637 – C6-0340/2008

Spravodajkyňa: Rovana Plumb (S&D) PA – PE428.236v01-00
Gestorský výbor: FEMM* – Edite Estrela (S&D) PR – PE430.593v01-00

DT – PE418.214v01-00

 preskúmanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 12. novembra 

2009, 12.00 h

1. decembra 2009 od 17.15 h do 18.30 h

6. Organizácia pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej 
doprave
EMPL/7/00128
***I 2008/0195(COD) KOM(2008)0650 – C6-0354/2008

Spravodajkyňa: Edit Bauer (PPE)
Gestorský výbor: EMPL –
Výbor požiadaný 
o stanovisko:

TRAN – Saïd El Khadraoui (S&D)

 Výmena názorov, na ktorej sa zúčastnili:

Roberto PARILLO (predseda sekcie dopravy – Európska federácia pracovníkov 
v doprave, ETF),
Henk A. KRAMER (riaditeľ pre európske záležitosti v spoločnosti Transport en 
Logistiek Nederland),
Andrea KOCSIS (zástupkyňa riaditeľa a riaditeľka oddelenia logistických a poštovných 
služieb spoločnosti Ver.di).

2. decembra 2009 od 9.00 h do 10.00 h

*** Elektronické hlasovanie ***

7. Zlepšenia v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci tehotných pracovníčok 
a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok
EMPL/7/00123
***I 2008/0193(COD) KOM(2008)0637 – C6-0340/2008

Spravodajkyňa: Rovana Plumb (S&D) PA – PE428.236v01-00
Gestorský výbor: FEMM* – Edite Estrela (S&D) PR – PE430.593v01-00

DT – PE418.214v01-00

 preskúmanie a prijatie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 12. novembra 

2009, 12.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***
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2. decembra 2009 od 10.00 h do 11.15 h

8. Prezentácia štúdie s názvom „Spojitosť medzi vytváraním pracovných miest, 
inováciami, vzdelaním a odbornou prípravou“

2. decembra 2009 od 11.15 h do 12.30 h

9. Výmena názorov s Martinou Durandovou, zástupkyňou riaditeľa pre 
zamestnanosť, prácu a sociálne veci v OECD, na tému „Riešenie krízy v oblasti 
zamestnanosti“

2. decembra 2009 od 15.00 h do 18.30 h

10. Transformujúce sa hospodárstvo: dôsledky na zamestnanosť a zručnosti
•    prezentácia nedávno uskutočnenej analýzy 18 sektorov

11. Rôzne otázky

12. Dátum konania nasledujúcej schôdze
 utorok 26. januára 2010 od 15.00 h do 18.30 h
 streda 27. januára 2010 od 9.00 h do 12.30 h a od 15.00 h do 18.30 h


