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Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

EMPL(2020)0716_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quinta-feira, 16 de julho de 2020, 10.00–12.00 e 14.30–16.30
Bruxelas
Sala: József Antall (6Q2)
16 de julho de 2020, 10.00–12.00
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Aprovação das atas das reuniões de
	20 de maio de 2020	PV – PE654.030v01-00
26 de maio de 2020	PV – PE652.502v01-00
11 de junho de 2020	PV – PE653.815v01-00
15 de junho de 2020	PV – PE653.819v01-00
*** Período de votação ***
Votação à distância das 10.00 às 11.00
4.	Início do período de votação à distância para a primeira votação. Todos os deputados que participam na votação, quer se encontrem presentes na sala de reuniões da comissão ou nesta participem à distância, votam exclusivamente por votação à distância.
EMPL/9/02909
5.	A Estratégia da UE para a Igualdade de Género
EMPL/9/01983
	2019/2169(INI)	

Relatora de parecer:

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

FEMM*
Maria Noichl (S&D)
PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 4 de maio de 2020, 18.00
6.	Uma nova estratégia industrial para a Europa
EMPL/9/02945
	2020/2076(INI)	

Relator de parecer:

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

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 17 de junho de 2020, 12.00
*** Fim da votação ***
7.	Troca de pontos de vista com Hubertus Heil (Ministro alemão do trabalho e dos assuntos sociais)
EMPL/9/03401
	Apresentação do programa da Presidência do Conselho
A troca de pontos de vista terá início depois das comunicações e do início do período de votação 
8.	Alteração do Regulamento (UE) n.º 1303/2013 no que se respeita aos recursos adicionais excecionais e disposições de execução no âmbito do objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego, a fim de prestar assistência à promoção da recuperação da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e preparação de uma recuperação ecológica, digital e resiliente da economia (Iniciativa REACT-EU)
EMPL/9/03180
***I	2020/0101(COD)	COM(2020)0451 – C9-0149/2020

Relatora de parecer:

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

REGI

PR – PE654.026v01-00
 
	Apreciação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 8 de julho de 2020, 12.00
* * *
16 de julho de 2020, 14.30–15.10
9.	Divulgação dos resultados da primeira votação e início do período de votação para as votações finais
EMPL/9/02910
10.	Políticas de emprego e sociais da área do euro em 2020
EMPL/9/02957
	2020/2079(INI)	

Relatora:

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

EMPL


 
	Apreciação do projeto de relatório
Prazo para a apresentação de alterações: 22 de julho de 2020, 12.00
16 de julho de 2020, 15.10–15.50
11.	Uma nova estratégia para as PME europeias
EMPL/9/03349

Relatora:

Atidzhe Alieva-Veli (Renew)
PA – PE653.907v01-00
 
	Apreciação do projeto de parecer
16 de julho de 2020, 15.50–16.30
12.	Reduzir as desigualdades, com especial destaque para a pobreza no trabalho
EMPL/9/01677
	2019/2188(INI)	

Relatora:

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

EMPL


Pareceres:

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
 
	Apreciação do projeto de relatório
Prazo para a apresentação de alterações: 22 de julho de 2020, 12.00
13.	Divulgação dos resultados da votação final
EMPL/9/02911
14.	Próximas reuniões
	31 de agosto de 2020, 13.45–15.45 (Bruxelas)
1 de setembro de 2020, 10.00–12.00 (Bruxelas)

