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Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EMPL(2020)0122_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Woensdag 22 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur
Donderdag 23 januari 2020, 9.00 - 11.00 uur en 11.00 - 12.30 uur  (coördinatorenvergadering)
Brussel
Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)
22 januari 2020, 9.00 - 10.45 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	4 december 2019	PV – PE644.903v01-00
4.	Gedachtewisseling met Josip Aladrović (minister van Arbeid en Pensioenen van Kroatië) en Vesna Bedeković (minister van Demografie, Gezinszaken, Jeugdzaken en Sociaal Beleid van Kroatië)
EMPL/9/02319
	Presentatie van het programma van het voorzitterschap van de Raad op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken
22 januari 2020, 10.45 - 11.00 uur
5.	Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)
EMPL/9/01375

Rapporteur:

David Casa (PPE)

 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
6.	Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector
EMPL/9/01719

Rapporteur:

Radka Maxová (Renew)

 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
7.	Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen
EMPL/9/01718

Rapporteur:

Dennis Radtke (PPE)

 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
22 januari 2020, 11.00 - 11.30 uur
*** Elektronische stemming ***
8.	Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)
EMPL/9/01779
***I	2018/0202(COD)	COM(2018)0380 – C8-0231/2018

Rapporteur:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

Bevoegd:

EMPL


 
	Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen
9.	Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
EMPL/9/00402
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Bevoegd:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)
PR – PE645.036v02-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm
10.	Kwijting 2018: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
EMPL/9/00867
	2019/2067(DEC)	COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

Rapporteur voor advies:

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

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.878v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 12.00 uur
11.	Kwijting 2018: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
EMPL/9/00858
	2019/2071(DEC)	COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

Rapporteur voor advies:

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

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.867v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 12.00 uur
12.	Kwijting 2018: Europese Stichting voor opleiding (ETF)
EMPL/9/00850
	2019/2075(DEC)	COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

Rapporteur voor advies:

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

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.919v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 12.00 uur
13.	Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: prestaties, financieel beheer en controle
EMPL/9/00808
	2019/2098(DEC)	COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

Rapporteur voor advies:

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

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)
PR – PE639.866v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 12.00 uur
14.	Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie
EMPL/9/01031
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Rapporteur voor advies:

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

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 12.00 uur
15.	Kwijting 2018: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
EMPL/9/00869
	2019/2066(DEC)	COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

Rapporteur voor advies:

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

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.857v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 12.00 uur
*** Einde elektronische stemming ***
22 januari 2020, 11.30 - 12.30 uur
16.	Modellen voor collectieve onderhandelingen in de gehele Europese Unie
EMPL/9/02322
	Uiteenzetting door Eurofound
* * *
22 januari 2020, 14.30 - 15.30 uur
17.	Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2020
EMPL/9/02014
	2019/2212(INI)	

Rapporteur:

Klára Dobrev (S&D)

Bevoegd:

EMPL*


Adviezen:

BUDG* –
Besluit: geen advies


CULT –
Sabine Verheyen (PPE)

Standpunt in de vorm van amendementen:

FEMM –
Lina Gálvez Muñoz (S&D)

 
	Behandeling ontwerpverslag
22 januari 2020, 15.30 - 16.30 uur
18.	Nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s)
EMPL/9/01290
***I	2019/0188(COD)	COM(2019)0620 – C9-0117/2019

Rapporteur:

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

EMPL


 
	Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 30 januari 2020, 12.00 uur
22 januari 2020, 16.30 - 17.30 uur
19.	Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het aantal variabelen en de benaming van de variabelen voor het deelgebied “inkomen en levensomstandigheden”
EMPL/9/02157
	2019/2995(DEA)	C(2019)08800

Bevoegd:

EMPL


 
	Presentatie door de Commissie van een gedelegeerde handeling
20.	Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het aantal variabelen en de benaming van de variabelen voor het deelgebied “beroepsbevolking”
EMPL/9/02158
	2019/2996(DEA)	C(2019)08809

Bevoegd:

EMPL


 
	Presentatie door de Commissie van een gedelegeerde handeling
21.	Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarige, voortschrijdende planning
EMPL/9/02161
	2019/2997(DEA)	C(2019)08807

Bevoegd:

EMPL


 
	Presentatie door de Commissie van een gedelegeerde handeling
22 januari 2020, 17.30 - 18.30 uur
22.	Rondvraag
23 januari 2020, 9.00 - 10.00 uur
23.	EU-strategie inzake handicaps na 2020
EMPL/9/02204
	2019/2975(RSP)	

Corapporteurs:

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

Bevoegd:

EMPL


 
	Behandeling ontwerpresolutie
Termijn voor de indiening van amendementen: 30 januari 2020, 12.00 uur
23 januari 2020, 10.00 - 11.00 uur
24.	Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)
EMPL/9/01779
***I	2018/0202(COD)	COM(2018)0380 – C8-0231/2018

Rapporteur:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

Bevoegd:

EMPL


 
	Uiteenzetting over de stand van zaken door de Commissie
Met gesloten deuren
25.	Coördinatorenvergadering
26.	Volgende vergaderingen
	27 januari 2020, 16.00 - 17.30 uur (Brussel)
28 januari 2020 (Brussel)

