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Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

EMPL(2020)0526_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. gegužės 26 d., antradienis, 10.00–12.00 val. ir 14.00–16.00 val.
Briuselis
Salė: nuotolinis posėdis
2020 m. gegužės 26 d. 10.00–10.15 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininkės pranešimai
3.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2020 m. gegužės 7 d.	PV – PE650.706v01-00

4.	Rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste
EMPL/9/02381
	2020/2023(INI)	

Nuomonės referentė:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Atsakingi komitetai:

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

 
	Nuomonės projekto svarstymas
	Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. balandžio 15 d. 16.00 val.

*** Balsavimas ***
5.	Balsavimo nuotoliniu būdu procedūros pirmajam balsavimo etapui pradžia. Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komitetų posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos tik e. paštu
EMPL/9/02909
6.	Rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste
EMPL/9/02381
	2020/2023(INI)	

Nuomonės referentė:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Atsakingi komitetai:

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

 
	Nuomonės projekto tvirtinimas
	Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. balandžio 15 d. 16.00 val.

7.	Reformų rėmimo programos sukūrimas
EMPL/9/00330
***I	2018/0213(COD)	COM(2018)0391 – C8-0239/2018

Nuomonės referentas:

Dragoș Pîslaru (RENEW)
PA – PE645.062v01-00
AM – PE647.142v01-00
Atsakingi komitetai:

BUDG, ECON
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
PR – PE648.526v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas
	Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. vasario 19 d. 12.00 val.

*** Balsavimo pabaiga ***
2020 m. gegužės 26 d. 10.15–11.15 val.
8.	Keitimasis nuomonėmis su už lygybę atsakinga Komisijos nare Helena Dalli
EMPL/9/02906
	Keitimasis nuomonėmis vykstant struktūriniam dialogui

2020 m. gegužės 26 d. 11.15–12.00 val.
9.	Keitimasis nuomonėmis su CEDEFOP vykdomuoju direktoriumi Jürgenu Siebeliu
EMPL/9/02908
	Centro veiklos, susijusios su darbo rinka, profesiniu mokymu ir su įgūdžiais susijusios informacijos rinkimu, atsižvelgiant į COVID-19 krizę, pristatymas

* * *
2020 m. gegužės 26 d. 14.00–15.00 val.
10.	Pirmojo balsavimo etapo rezultatų paskelbimas ir galutinio balsavimo pradžia
EMPL/9/02910
11.	Keitimasis nuomonėmis su už darbo vietas ir socialines teises atsakingu Komisijos nariu Nicolasu Schmitu
EMPL/9/02905
	Europos Komisijos darbo programos ir pasiūlymo dėl DFP atnaujinimų bei ekonomikos gaivinimo plano socialinio aspekto pristatymas

2020 m. gegužės 26 d. 15.00–16.00 val.
12.	Keitimasis nuomonėmis su Josipu Aladrovićiumi (Kroatijos darbo ir pensijų sistemos ministru), Nicolasu Schmitu (už darbo vietas ir socialines teises atsakingu Komisijos nariu) ir Jordi Curelliu Gotoru (Europos darbo institucijos laikinuoju vykdomuoju direktoriumi)
EMPL/9/02907
	Pasienio darbuotojų padėties ir laisvo darbuotojų judėjimo pristatymas

13.	Galutinio balsavimo rezultatų paskelbimas
EMPL/9/02911
14.	Kiti posėdžiai
	2020 m. birželio 23 d.


