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Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

EMPL(2020)0716_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, από 10.00 έως 12.00 και από 14.30 έως 16.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (6Q2)
16 Ιουλίου 2020, από 10.00 έως 12.00
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	20 Μαΐου 2020	PV – PE654.030v01-00
26 Μαΐου 2020	PV – PE652.502v01-00
11 Ιουνίου 2020	PV – PE653.815v01-00
15 Ιουνίου 2020	PV – PE653.819v01-00
*** Ώρα των ψηφοφοριών ***
Ώρα των ψηφοφοριών εξ αποστάσεως από τις 10.00 έως τις 11.00
4.	Έναρξη της ψηφοφορίας εξ αποστάσεως για τον πρώτο γύρο των ψηφοφοριών. Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, είτε είναι παρόντες στην αίθουσα συνεδρίασης της επιτροπής είτε συμμετέχουν εξ αποστάσεως, θα ψηφίσουν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
EMPL/9/02909
5.	Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των φύλων
EMPL/9/01983
	2019/2169(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL)
PA – PE646.871v01-00
AM – PE650.655v02-00
Επί της ουσίας:

FEMM*
Maria Noichl (S&D)
PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 4 Μαΐου 2020, ώρα 18.00
6.	Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη
EMPL/9/02945
	2020/2076(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Jordi Cañas (Renew)
PA – PE652.607v01-00
AM – PE653.758v01-00
Επί της ουσίας:

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 17 Ιουνίου 2020, ώρα 12.00
*** Λήξη των ψηφοφοριών ***
7.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Hubertus Heil (Γερμανό Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)
EMPL/9/03401
	Παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρίας του Συμβουλίου
Η ανταλλαγή απόψεων θα αρχίσει μετά τις ανακοινώσεις και την έναρξη της ψηφοφορίας
8.	Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τους έκτακτους πρόσθετους πόρους και τις ρυθμίσεις εφαρμογής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» με σκοπό την παροχή βοήθειας για τη στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας της COVID-19 και για την προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας (REACT-EU)
EMPL/9/03180
***I	2020/0101(COD)	COM(2020)0451 – C9-0149/2020

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Agnes Jongerius (S&D)
PA – PE654.046v01-00
AM – PE654.059v01-00
Επί της ουσίας:

REGI

PR – PE654.026v01-00
 
	Εξέταση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 8 Ιουλίου 2020, ώρα 12.00
* * *
16 Ιουλίου 2020, από 14.30 έως 15.10
9.	Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου των ψηφοφοριών και έναρξη των τελικών ψηφοφοριών
EMPL/9/02910
10.	Απασχόληση και κοινωνικες πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2020
EMPL/9/02957
	2020/2079(INI)	

Εισηγήτρια:

Klára Dobrev (S&D)
PR – PE653.836v01-00
Επί της ουσίας:

EMPL


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 22 Ιουλίου 2020, ώρα 12.00
16 Ιουλίου 2020, από 15.10 έως 15.50
11.	Μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
EMPL/9/03349

Εισηγήτρια:

Atidzhe Alieva-Veli (Renew)
PA – PE653.907v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
16 Ιουλίου 2020, από 15.50 έως 16.30
12.	Μείωση των ανισοτήτων με ειδική έμφαση στη φτώχεια των εργαζομένων
EMPL/9/01677
	2019/2188(INI)	

Εισηγήτρια:

Özlem Demirel (GUE/NGL)
PR – PE647.047v01-00
Επί της ουσίας:

EMPL


Γνωμοδοτήσεις:

FEMM
Vilija Blinkevičiūtė (S&D)
AM – PE650.656v01-00

PETI
Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D)
PA – PE650.659v01-00
AM – PE650.660v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 22 Ιουλίου 2020, ώρα 12.00
13.	Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τελικών ψηφοφοριών
EMPL/9/02911
14.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	31 Αυγούστου 2020, από 13.45 έως 15.45 (Βρυξέλλες)
1 Σεπτεμβρίου 2020, από 10.00 έως 12.00 (Βρυξέλλες)

