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Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

EMPL(2020)0526_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Tirsdag den 26. maj 2020 kl. 10.00-12.00 og 14.00-16.00
Bruxelles
Mødelokale: fjernmøde
Den 26. maj 2020 kl. 10.00-10.15
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	7. maj 2020	PV – PE650.706v01-00
4.	Henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
EMPL/9/02381
	2020/2023(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Kor.udv.:

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 15. april 2020 kl. 16.00
*** Afstemning ***
5.	Indledning af første afstemningsrunde ved fjernafstemning. Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, stemmer udelukkende pr. e-mail, hvad enten de er til stede i udvalgsmødesalen eller via fjerndeltagelse
EMPL/9/02909
6.	Henstillinger om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
EMPL/9/02381
	2020/2023(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Kor.udv.:

AFET, INTA
Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 15. april 2020 kl. 16.00
7.	Etablering af reformstøtteprogrammet
EMPL/9/00330
***I	2018/0213(COD)	COM(2018)0391 – C8-0239/2018

Ordfører for udtalelse:

Dragoș Pîslaru (Renew)
PA – PE645.062v01-00
AM – PE647.142v01-00
Kor.udv.:

BUDG, ECON
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
PR – PE648.526v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 19. februar 2020 kl. 12.00
*** Afstemning afsluttet ***
Den 26. maj 2020 kl. 10.15-11.15
8.	Drøftelse med Helena Dalli (kommissær med ansvar for ligestilling)
EMPL/9/02906
	Drøftelse som led i den strukturerede dialog
Den 26. maj 2020 kl. 11.15-12.00
9.	Drøftelse med Jürgen Siebel (administrerende direktør for Cedefop)
EMPL/9/02908
	Præsentation af centrets aktiviteter vedrørende arbejdsmarked, erhvervsuddannelse og viden om færdigheder i forbindelse med covid-19-krisen
* * *
Den 26. maj 2020 kl. 14.00-15.00
10.	Meddelelse om resultaterne af den første afstemning og indledning af den endelige afstemning
EMPL/9/02910
11.	Drøftelse med Nicolas Schmit (kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder)
EMPL/9/02905
	Præsentation af Kommissionens ajourførte arbejdsprogram og det nye forslag til den flerårige finansielle ramme samt genopretningsplanens sociale dimension
Den 26. maj 2020 kl. 15.00-16.00
12.	Drøftelse med Josip Aladrović (Kroatiens minister for beskæftigelse og pensionssystemet), Nicolas Schmit (kommissær for beskæftigelse og sociale rettigheder) og Jordi Curell Gotor (fungerende administrerende direktør for Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed)
EMPL/9/02907
	Præsentation af situationen for grænsearbejdere og arbejdskraftens frie bevægelighed
13.	Meddelelse om resultaterne af endelige afstemninger
EMPL/9/02911
14.	Næste møder
	23. juni 2020

