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Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

EMPL(2020)0526_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2020. május 26., kedd, 10.00–12.00 és 14.00–16.00
Brüsszel
Terem: távülés
2020. május 26., 10.00–10.15
1.	A napirend elfogadása
2.	Az elnök közleményei
3.	A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:
	2020. május 7.	PV – PE650.706v01-00
4.	Ajánlások a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új partnerségről folytatandó tárgyalásokhoz
EMPL/9/02381
	2020/2023(INI)	

A vélemény előadója:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Illetékes:

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

 
	Véleménytervezet megvitatása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. április 15., 16.00
*** Szavazás ***
5.	Az első távszavazás megnyitása. A szavazáson részt vevő valamennyi képviselő – függetlenül attól, hogy jelen van a bizottsági ülésteremben vagy távolból vesz részt az ülésen – kizárólag e-mailben szavaz
EMPL/9/02909
6.	Ajánlások a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új partnerségről folytatandó tárgyalásokhoz
EMPL/9/02381
	2020/2023(INI)	

A vélemény előadója:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Illetékes:

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

 
	Véleménytervezet elfogadása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. április 15., 16.00
7.	A reformtámogató program létrehozása
EMPL/9/00330
***I	2018/0213(COD)	COM(2018)0391 – C8-0239/2018

A vélemény előadója:

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

BUDG, ECON
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
PR – PE648.526v01-00
 
	Véleménytervezet elfogadása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. február 19., 12.00
*** Szavazás vége ***
2020. május 26., 10.15–11.15
8.	Eszmecsere Helena Dalli egyenlőségért felelős biztossal
EMPL/9/02906
	Eszmecsere strukturált párbeszéd keretében
2020. május 26., 11.15–12.00
9.	Eszmecsere Jürgen Siebellel, a Cedefop ügyvezető igazgatójával
EMPL/9/02908
	A központ által a Covid19-válsággal összefüggésben végzett, a munkaerőpiaccal, a szakképzéssel és a készségekkel kapcsolatos információgyűjtési tevékenységek ismertetése 
* * *
2020. május 26., 14.00–15.00
10.	Az első körben leadott szavazatok eredményeinek bejelentése és a zárószavazás megnyitása
EMPL/9/02910
11.	Eszmecsere Nicolas Schmit, foglalkoztatásért és szociális jogokért felelős biztossal
EMPL/9/02905
	Az Európai Bizottság aktualizált munkaprogramjának, a többéves pénzügyi keretre vonatkozó javaslatnak, valamint a gazdaságélénkítési terv szociális dimenziójának ismertetése
2020. május 26., 15.00–16.00
12.	Eszmecsere Josip Aladrović horvát munka- és nyugdíjügyi miniszterrel, Nicolas Schmit foglalkoztatásért és szociális jogokért felelős biztossal és Jordi Curell Gotorral, az Európai Munkaügyi Hatóság ideiglenes ügyvezető igazgatójával
EMPL/9/02907
	Előadás a határ menti ingázók helyzetéről és a munkavállalók szabad mozgásáról
13.	A zárószavazás eredményeinek bejelentése
EMPL/9/02911
14.	Következő ülés(ek)
	2020. június 23.

