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Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

EMPL(2020)0526_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja
v torek, 26. maja 2020, od 10.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00
Bruselj
Sejna soba: seja na daljavo
26. maj 2020 od 10.00 do 10.15
1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sporočila predsednice
3.	Sprejetje zapisnika seje:
	7. maja 2020	PV – PE650.706v01-00

4.	Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska
EMPL/9/02381
	2020/2023(INI)	

Pripravljavka mnenja:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Pristojni odbor:

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

	Obravnava osnutka mnenja
	Rok za vložitev predlogov sprememb: 15. april 2020 ob 16.00

*** Glasovanje ***
5.	Začetek prvega kroga glasovanja na daljavo. Vsi poslanci, ki glasujejo, tako tisti, ki so osebno navzoči v sejni dvorani odbora, kot tisti, ki se seje udeležijo na daljavo, svoj glas oddajo izključno po elektronski pošti.
EMPL/9/02909
6.	Priporočila glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska
EMPL/9/02381
	2020/2023(INI)	

Pripravljavka mnenja:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Pristojna odbora:

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

	Sprejetje osnutka mnenja
	Rok za vložitev predlogov sprememb: 15. april 2020 ob 16.00

7.	Vzpostavitev programa za podporo reformam
EMPL/9/00330
***I	2018/0213(COD)	COM(2018)0391 – C8-0239/2018

Pripravljavec mnenja:

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

BUDG, ECON
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
PR – PE648.526v01-00
	Sprejetje osnutka mnenja
	Rok za vložitev predlogov sprememb: 19. februar 2020 ob 12.00

*** Konec glasovanja ***
26. maj 2020 od 10.15 do 11.15
8.	Izmenjava mnenj s komisarko za enakost Heleno Dalli
EMPL/9/02906
	Izmenjava mnenj kot del strukturiranega dialoga

26. maj 2020 od 11.15 do 12.00
9.	Izmenjava mnenj z izvršnim direktorjem Cedefopa Jürgenom Siebelom
EMPL/9/02908
	Predstavitev dejavnosti Centra o trgu dela, poklicnem usposabljanju in zbiranju podatkov o znanjih in spretnostih v zvezi s pandemijo covid-19

* * *
26. maj 2020 od 14.00 do 15.00
10.	Razglasitev izidov prvega kroga glasovanja in začetek končnega glasovanja
EMPL/9/02910
11.	Izmenjava mnenj s komisarjem za delovna mesta in socialne pravice Nicolasom Schmitom
EMPL/9/02905
	Predstavitev najnovejših informacij o delovnem programu Evropske komisije in predlogu večletnega finančnega okvira ter družbenih razsežnosti načrta za okrevanje

26. maj 2020 od 15.00 do 16.00
12.	Izmenjava mnenj s hrvaškim ministrom za delo in pokojninski sistem Josipom Aladrovićem, komisarjem za delovna mesta in socialne pravice Nicolasom Schmitom in začasnim izvršnim direktorjem Evropskega organa za delo Jordijem Curellom Gotorjem
EMPL/9/02907
	Predstavitev o položaju čezmejnih delavcev in prostem pretoku delavcev

13.	Razglasitev izidov končnega glasovanja
EMPL/9/02911
14.	Naslednja seja
23. junij 2020

