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Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

EMPL(2020)0526_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Terça-feira, 26 de maio de 2020, 10.00–12.00 e 14.00–16.00
Bruxelas
Sala: reunião à distância
26 de maio de 2020, 10.00–10.15
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Aprovação das atas das reuniões de
	7 de maio de 2020	PV – PE650.706v01-00
4.	Recomendações sobre as negociações com vista a uma nova parceria com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
EMPL/9/02381
	2020/2023(INI)	

Relatora de parecer:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Fundo:

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

 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 15 de abril de 2020, 16.00
*** Período de votação ***
5.	Início do período de votação à distância para a primeira votação. Todos os deputados participam na votação, quer se encontrem presentes na sala de reuniões da comissão ou nesta participem à distância e votem exclusivamente por correio eletrónico.
EMPL/9/02909
6.	Recomendações sobre as negociações com vista a uma nova parceria com o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte
EMPL/9/02381
	2020/2023(INI)	

Relatora de parecer:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Fundo:

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

 
	Aprovação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 15 de abril de 2020, 16.00
7.	Estabelecimento do programa de apoio às reformas
EMPL/9/00330
***I	2018/0213(COD)	COM(2018)0391 – C8-0239/2018

Relator de parecer:

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

BUDG, ECON
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
PR – PE648.526v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 19 de fevereiro de 2020, 12.00
*** Fim da votação ***
26 de maio de 2020, 10.15–11.15
8.	Troca de pontos de vista com Helena Dalli (Comissária responsável pela Igualdade)
EMPL/9/02906
	Troca de pontos de vista no âmbito do diálogo estruturado
26 de maio de 2020, 11.15–12.00
9.	Troca de pontos de vista com Jürgen Siebel (Diretor Executivo do Cedefop)
EMPL/9/02908
	Apresentação das atividades do Centro no que diz respeito ao mercado de trabalho, à formação profissional e a informações sobre competências no contexto da crise de COVID-19
* * *
26 de maio de 2020, 14.00–15.00
10.	Divulgação dos resultados da primeira votação e início do período de votação para as votações finais
EMPL/9/02910
11.	Troca de pontos de vista com Nicolas Schmit (Comissário responsável pelo Emprego e os Direitos Sociais)
EMPL/9/02905
	Apresentação das atualizações do programa da Comissão Europeia, da proposta de QFQ e da dimensão social do plano de recuperação
26 de maio de 2020, 15.00–16.00
12.	Troca de pontos de vista com Josip Aladrović (Ministro croata do Trabalho e do Sistema de Pensões), Nicolas Schmit (Comissário responsável pelo Emprego e Direitos Sociais) e Jordi Curell Gotor (Diretor Executivo em exercício da Autoridade Europeia do Trabalho)
EMPL/9/02907
	Apresentação sobre a situação dos trabalhadores transfronteiriços e a liberdade de circulação dos trabalhadores
13.	Divulgação dos resultados da votação final
EMPL/9/02911
14.	Próxima reunião
	23 de junho de 2020

