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Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

EMPL(2020)0526_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τρίτη 26 Μαΐου 2020, από 10.00 έως 12.00 και από 14.00 έως 16.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Συνεδρίαση εξ αποστάσεως
26 Μαΐου 2020, από 10.00 έως 10.15
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	7 Μαΐου 2020	PV – PE650.706v01-00
4.	Σύσταση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας
EMPL/9/02381
	2020/2023(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Επί της ουσίας:

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

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 15 Απριλίου 2020, ώρα 16.00
*** Ώρα των ψηφοφοριών ***
5.	Έναρξη της ψηφοφορίας εξ αποστάσεως για τον πρώτο γύρο των ψηφοφοριών. Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, είτε είναι παρόντες στην αίθουσα συνεδρίασης της επιτροπής είτε συμμετέχουν εξ αποστάσεως, θα ψηφίσουν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
EMPL/9/02909
6.	Σύσταση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας
EMPL/9/02381
	2020/2023(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Επί της ουσίας:

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

 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 15 Απριλίου 2020, ώρα 16.00
7.	Θέσπιση του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
EMPL/9/00330
***I	2018/0213(COD)	COM(2018)0391 – C8-0239/2018

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Dragoș Pîslaru (Renew)
PA – PE645.062v01-00
AM – PE647.142v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG, ECON
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
PR – PE648.526v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 19 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 12.00
*** Λήξη των ψηφοφοριών ***
26 Μαΐου 2020, από 10.15 έως 11.15
8.	Ανταλλαγή απόψεων με την Helena Dalli (Επίτροπο Ισότητας)
EMPL/9/02906
	Ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου
26 Μαΐου 2020, από 11.15 έως 12.00
9.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Jürgen Siebel (εκτελεστικό διευθυντή του Cedefop)
EMPL/9/02908
	Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Κέντρου σε σχέση με την αγορά εργασίας, την εκπαιδευτική κατάρτιση και την πληροφόρηση ως προς τις δεξιότητες στο πλαίσιο της κρίσης του COVID-19
* * *
26 Μαΐου 2020, από 14.00 έως 15.00
10.	Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου των ψηφοφοριών και έναρξη των τελικών ψηφοφοριών
EMPL/9/02910
11.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Nicolas Schmit (Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων)
EMPL/9/02905
	Παρουσίαση με θέμα τις επικαιροποιήσεις του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της πρότασης για το ΠΔΠ, καθώς και σχετικά με την κοινωνική διάσταση του σχεδίου ανάκαμψης
26 Μαΐου 2020, από 15.00 έως 16.00
12.	Ανταλλαγή απόψεων με τους Josip Aladrović (υπουργό Απασχόλησης και Συστήματος Συντάξεων της Κροατίας), Nicolas Schmit (Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων) και Jordi Curell Gotor (προσωρινό εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας)
EMPL/9/02907
	Παρουσίαση με θέμα την κατάσταση των διασυνοριακών εργαζομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων
13.	Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τελικών ψηφοφοριών
EMPL/9/02911
14.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	23 Ιουνίου 2020

