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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

EMPL(2010)0316_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza

utorok 16. marca 2010 od 15.00 h do 18.30 h
streda 17. marca 2010 od 9.00 h do 12.30 h a od 15.00 h do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: JAN 6Q2

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala:
 22. februára 2010 PV – PE438.456v01-00

3. Oznámenia predsedníčky

16. marca 2010 od 15.00 h do 15.45 h

4. Všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých 
požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia
EMPL/7/00751
***I 2009/0107(COD) KOM(2009)0384 – C7-0003/2010

Spravodajkyňa 
výboru 
požiadaného 
o stanovisko:

Regina Bastos (PPE) PA – PE430.307v02-00
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Gestorský výbor: REGI – Evgeni Kirilov (S&D) PR – PE438.425v01-00
AM – PE439.242v01-00
DT – PE430.764v01-00
DT – PE430.984v01-00

 preskúmanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

16. marca 2010 od 15.45 h do 16.15 h

5. Kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie 
politík odmeňovania orgánmi dohľadu
EMPL/7/00875
***I 2009/0099(COD) KOM(2009)0362 – C7-0096/2009

Spravodajca 
výboru 
požiadaného 
o stanovisko:

Ole Christensen (S&D) PA – PE430.995v01-00
AM – PE438.471v01-00

Gestorský výbor: ECON – Arlene Mccarthy (S&D) PR – PE439.301v01-00

 preskúmanie kompromisných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

6. Deontologické otázky týkajúce sa riadenia podnikov
EMPL/7/01399

2009/2177(INI)

Spravodajca 
výboru 
požiadaného 
o stanovisko:

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) PA – PE431.017v01-00
AM – PE438.450v01-00

Gestorský výbor: JURI –  Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 preskúmanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

16. marca 2010 od 16.15 h do 16.45 h

7. Dlhodobá udržateľnosť verejných financií pre oživenie hospodárstva
EMPL/7/02240
Spravodajca 
výboru 
požiadaného 
o stanovisko:

Sergio Gaetano Cofferati (S&D) AM – PE439.303v01-00

 preskúmanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

16. marca 2010 od 16.45 h do 18.00 h

8. Atypické zmluvy, zabezpečená profesionálna kariéra, flexiistota a nové podoby 
sociálneho dialógu
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EMPL/7/01744
2009/2220(INI)

Spravodajkyňa: Pascale Gruny (PPE) PR – PE439.183v01-00
Gestorský výbor: EMPL –

 výmena názorov so sociálnymi partnermi a prezentácia dvoch správ na tému
Atypické formy práce – veľmi atypické formy práce, ktoré podala nadácia 
EUROFOUND 

 preskúmanie návrhu správy
 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 29. marca 2010, 

12.00 h

16. marca 2010 od 18.00 h do 18.30 h

9. Zjednotený postup vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu
EMPL/7/02242
***I 2007/0229(COD) KOM(2007)0638 – C6-0470/2007

Spravodajca 
výboru 
požiadaného 
o stanovisko:

Alejandro Cercas (S&D) PA – PE439.114v01-00

Gestorský výbor: LIBE* – Véronique Mathieu (PPE)
Výbor požiadaný 
o stanovisko:

EMPL* –

 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 24. marca 2010, 

12.00 h

17. marca 2010 od 9.00 h do 9.30 h

10. 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) PR – PE431.059v01-00
AM – PE431.178v02-00

Gestorský výbor: EMPL –
Výbor požiadaný 
o stanovisko:

TRAN – Saïd El Khadraoui (S&D) PA – PE430.999v01-00
AM – PE438.445v01-00

 preskúmanie kompromisných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

17. marca 2010 od 9.30 h do 10.30 h

*** Elektronické hlasovanie ***
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11. Všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých 
požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia
EMPL/7/00751
***I 2009/0107(COD) KOM(2009)0384 – C7-0003/2010

Spravodajkyňa 
výboru 
požiadaného 
o stanovisko:

Regina Bastos (PPE) PA – PE430.307v02-00

Gestorský výbor: REGI – Evgeni Kirilov (S&D) PR – PE438.425v01-00
AM – PE439.242v01-00
DT – PE430.764v01-00
DT – PE430.984v01-00

 preskúmanie a prijatie návrhu stanoviska

12. Kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie a preverovanie 
politík odmeňovania orgánmi dohľadu
EMPL/7/00875
***I 2009/0099(COD) KOM(2009)0362 – C7-0096/2009

Spravodajca 
výboru 
požiadaného 
o stanovisko:

Ole Christensen (S&D) PA – PE430.995v01-00
AM – PE438.471v01-00

Gestorský výbor: ECON – Arlene Mccarthy (S&D) PR – PE439.301v01-00

 preskúmanie a prijatie návrhu stanoviska

13. Deontologické otázky týkajúce sa riadenia podnikov
EMPL/7/01399

2009/2177(INI)

Spravodajca 
výboru 
požiadaného 
o stanovisko:

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) PA – PE431.017v01-00
AM – PE438.450v01-00

Gestorský výbor: JURI –  Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 preskúmanie a prijatie návrhu stanoviska

14. Dlhodobá udržateľnosť verejných financií pre oživenie hospodárstva
EMPL/7/02240
Spravodajca 
výboru 
požiadaného 
o stanovisko:

Sergio Gaetano Cofferati (S&D) AM – PE439.303v01-00

 preskúmanie a prijatie návrhu stanoviska

*** Koniec elektronického hlasovania ***
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17. marca 2010 od 10.30 h do 11.45 h

15. Prezentácia štúdie: Program sociálnej politiky

17. marca 2010 od 11.45 h do 12.30 h

16. Zníženie chudoby a tvorba pracovných príležitostí v rozvojových krajinách: ďalšie 
smerovanie
EMPL/7/01383

2009/2171(INI)

Spravodajkyňa 
výboru 
požiadaného 
o stanovisko:

Gabriele Zimmer (GUE/NGL) PA – PE439.256v01-00

Gestorský výbor: DEVE – Eleni Theocharous (PPE) PR – PE439.340v01-00

 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 7. apríla 2010, 

12.00 h

17. marca 2010 od 15.00 h do 16.30 h

Verejné vypočutie

17. Podpora prístupu mládeže na trh práce, posilnenie postavenia stážistov 
a praktikantov
EMPL/7/01745

2009/2221(INI)

Spravodajkyňa: Emilie Turunen (Verts/ALE) PR – PE439.253v01-00
Gestorský výbor: EMPL –
Výbor požiadaný 
o stanovisko:

CULT –  Katarína Neveďalová (S&D)

 prezentácia odborníkov a výmena názorov so zástupcami organizácií 
BUSINESSEUROPE, ETUC, EYF a Génération précaire (pozri návrh programu)

 preskúmanie návrhu správy
 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 31. marca 2010, 

12.00 h

17. marca 2010 od 16.30 h do 17.30 h

18. Úloha minimálneho príjmu v boji proti chudobe a presadzovaní inkluzívnej 
spoločnosti v Európe
EMPL/7/02278
Spravodajkyňa: Ilda Figueiredo (GUE/NGL)

 výmena názorov za účasti zástupcov organizácií ETUC, BUSINESSEUROPE, 
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Európska sieť proti chudobe a Európska sociálna platforma 
 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 5. mája 2010, 

12.00 h

17. marca 2010 od 17.30 h do 18.00 h

19. Zodpovednosť podnikov a sociálna zodpovednosť v rámci medzinárodných 
obchodných dohôd
EMPL/7/01621

2009/2201(INI)

Spravodajkyňa 
výboru 
požiadaného 
o stanovisko:

Pervenche Berès (S&D) PA – PE439.376v01-00

Gestorský výbor: INTA – Harlem Désir (S&D)

 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 26. marca 2010, 

12.00 h

17. marca 2010 od 18.00 h do 18.30 h

20. Ľudské práva, sociálne a environmentálne normy v medzinárodných obchodných 
dohodách
EMPL/7/01743

2009/2219(INI)
Spravodajca 
výboru 
požiadaného 
o stanovisko:

Richard Howitt (S&D) PA – PE438.256v01-00
AM – PE439.178v01-00

Gestorský výbor: INTA – Tokia Saïfi (PPE)

 preskúmanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

21. Rôzne otázky

22. Dátum konania nasledujúcej schôdze
 27. apríla 2010 od 15.00 h do 18.30 h
 28. apríla 2010 od 9.00 h do 12.30 h a od 15.00 h do 18.30 h


