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Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EMPL(2020)0526_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Dinsdag 26 mei 2020, 10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur
Brussel
Zaal: vergadering op afstand
26 mei 2020, 10.00 - 10.15 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	7 mei 2020	PV – PE650.706v01-00
4.	Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
EMPL/9/02381
	2020/2023(INI)	

Rapporteur voor advies:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Bevoegd:

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

 
	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 15 april 2020, 16.00 uur
*** Stemming ***
5.	Opening van de stemming op afstand voor de eerste stemronde. Alle leden die deelnemen aan de stemming - zij het in de vergaderzaal van de commissie, zij het vanop afstand - stemmen uitsluitend per e-mail.
EMPL/9/02909
6.	Aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
EMPL/9/02381
	2020/2023(INI)	

Rapporteur voor advies:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Bevoegd:

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

 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 15 april 2020, 16.00 uur
7.	Vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen
EMPL/9/00330
***I	2018/0213(COD)	COM(2018)0391 – C8-0239/2018

Rapporteur voor advies:

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

BUDG, ECON
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
PR – PE648.526v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 19 februari 2020, 12.00 uur
*** Einde stemming ***
26 mei 2020, 10.15 - 11.15 uur
8.	Gedachtewisseling met Helena Dalli (commissaris voor Gelijkheid )
EMPL/9/02906
	Gedachtewisseling als onderdeel van de gestructureerde dialoog
26 mei 2020, 11.15 - 12.00 uur
9.	Gedachtewisseling met Jürgen Siebel (uitvoerend directeur van Cedefop)
EMPL/9/02908
	Presentatie van de activiteiten van het Centrum op het gebied van arbeidsmarktbeleid, beroepsopleiding en kennis over vaardigheden in de context van de coronacrisis
* * *
26 mei 2020, 14.00 - 15.00 uur
10.	Bekendmaking van de uitslag van de eerste stemronde en opening van de stemronde voor de eindstemmingen
EMPL/9/02910
11.	Gedachtewisseling met Nicolas Schmit (commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten)
EMPL/9/02905
	Presentatie van de actualisering van het werkprogramma van de Commissie en het MFK-voorstel, alsook de sociale dimensie van het herstelplan
26 mei 2020, 15.00 - 16.00 uur
12.	Gedachtewisseling met Josip Aladrović (minister van Arbeid en Pensioenen van Kroatië), Nicolas Schmit (commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten ) en Jordi Curell Gotor (uitvoerend directeur ad interim van de Europese Arbeidsautoriteit)
EMPL/9/02907
	Presentatie van de situatie van grenswerkers en het vrije verkeer van werknemers
13.	Bekendmaking van de uitslag van de eindstemmingen
EMPL/9/02911
14.	Volgende vergaderingen
	23 juni 2020

