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Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EMPL(2020)0716_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Donderdag 16 juli 2020, 10.00 - 12.00 uur en 14.30 - 16.30 uur
Brussel
Zaal: József Antall (6Q2)
16 juli 2020, 10.00 - 12.00 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	20 mei 2020	PV – PE654.030v01-00
26 mei 2020	PV – PE652.502v01-00
11 juni 2020	PV – PE653.815v01-00
15 juni 2020	PV – PE653.819v01-00
*** Stemming ***
Stemming op afstand van 10.00 tot 11.00 uur
4.	Opening van de stemming op afstand voor de eerste stemronde. Alle leden die aan de stemming deelnemen - hetzij fysiek in de vergaderzaal van de commissie, hetzij vanop afstand - stemmen uitsluitend vanop afstand.
EMPL/9/02909
5.	De EU-strategie inzake gendergelijkheid
EMPL/9/01983
	2019/2169(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

FEMM*
Maria Noichl (S&D)
PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 4 mei 2020, 18.00 uur
6.	Een nieuwe industriestrategie voor Europa
EMPL/9/02945
	2020/2076(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 17 juni 2020, 12.00 uur
*** Einde stemming ***
7.	Gedachtewisseling met Hubertus Heil (Duits minister van Arbeid en Sociale Zaken)
EMPL/9/03401
	Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap
De gedachtewisseling start na de mededelingen en de opening van de stemming
8.	Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 inzake uitzonderlijke aanvullende middelen en uitvoeringsbepalingen ten behoeve van de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid" om de crisis tegen te gaan in de context van de COVID-19 epidemie ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie (REACT-EU)
EMPL/9/03180
***I	2020/0101(COD)	COM(2020)0451 – C9-0149/2020

Rapporteur voor advies:

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

REGI

PR – PE654.026v01-00
 
	Behandeling amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 8 juli 2020, 12.00 uur
* * *
16 juli 2020, 14.30 - 15.10 uur
9.	Bekendmaking van de uitslag van de eerste stemronde en opening van de stemronde voor de eindstemmingen
EMPL/9/02910
10.	Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020
EMPL/9/02957
	2020/2079(INI)	

Rapporteur:

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

EMPL


 
	Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 22 juli 2020, 12.00 uur
16 juli 2020, 15.10 - 15.50 uur
11.	Een nieuwe strategie voor Europese kmo's
EMPL/9/03349

Rapporteur:

Atidzhe Alieva-Veli (Renew)
PA – PE653.907v01-00
 
	Behandeling ontwerpadvies
16 juli 2020, 15.50 - 16.30 uur
12.	Terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden
EMPL/9/01677
	2019/2188(INI)	

Rapporteur:

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

EMPL


Adviezen:

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
 
	Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 22 juli 2020, 12.00 uur
13.	Bekendmaking van de uitslag van de eindstemmingen
EMPL/9/02911
14.	Volgende vergaderingen
	31 augustus 2020, 13.45 - 15.45 uur (Brussel)
1 september 2020, 10.00 - 12.00 uur (Brussel)

