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Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

EMPL(2020)0716_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Joi, 16 iulie 2020, 10.00 - 12.00 și 14.30 - 16.30
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2)
16 iulie 2020, 10.00 - 12.00
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	20 mai 2020	PV – PE654.030v01-00

26 mai 2020	PV – PE652.502v01-00
11 iunie 2020	PV – PE653.815v01-00
15 iunie 2020	PV – PE653.819v01-00
*** Votare ***
Votare de la distanță între 10.00-11.00
4.	Deschiderea sesiunii de votare la distanță pentru prima rundă de votare. Toți deputații care participă la vot, indiferent dacă sunt prezenți în sala de reuniune a comisiei sau participă la distanță, vor vota exclusiv de la distanță
EMPL/9/02909
5.	Strategia UE privind egalitatea de gen
	EMPL/9/01983
		2019/2169(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

FEMM*
Maria Noichl (S&D)
PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 4 mai 2020, 18.00
6.	O nouă strategie industrială pentru Europa
	EMPL/9/02945
		2020/2076(INI)	
Raportor pentru aviz:

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

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
	Adoptarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 17 iunie 2020, 12.00
*** Sfârșitul votării ***
7.	Schimb de opinii cu Hubertus Heil (Ministrul Muncii și Afacerilor Sociale din Germania)
	EMPL/9/03401
	Prezentarea programului Președinției Consiliului

	Schimbul de opinii va începe după anunțurile și deschiderea sesiunii de votare
8.	Modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare excepționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă, cu scopul de a oferi asistență pentru promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (REACT-EU)
	EMPL/9/03180
	***I	2020/0101(COD)	COM(2020)0451 – C9-0149/2020
Raportoare pentru aviz:

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

REGI

PR – PE654.026v01-00
	Examinarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 8 iulie 2020, 12.00
* * *
16 iulie 2020, 14.30 - 15.10
9.	Anunțarea rezultatelor primei runde de votare și deschiderea sesiunii de votare pentru voturile finale
	EMPL/9/02910
10.	Politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020
	EMPL/9/02957
		2020/2079(INI)	
Raportoare:

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

EMPL


	Examinarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 22 iulie 2020, 12.00
16 iulie 2020, 15.10 - 15.50
11.	O nouă strategie pentru IMM-urile europene
	EMPL/9/03349

Raportoare:

Atidzhe Alieva-Veli (Renew)
PA – PE653.907v01-00
	Examinarea proiectului de aviz

16 iulie 2020, 15.50 - 16.30
12.	Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă
	EMPL/9/01677
		2019/2188(INI)	
Raportoare:

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

EMPL


Avize:

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
	Examinarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 22 iulie 2020, 12.00
13.	Anunțarea rezultatelor voturilor finale
	EMPL/9/02911
14.	Reuniuni următoare
	31 august 2020, 13.45 - 15.45 (Bruxelles)

1 septembrie 2020, 10.00 - 12.00 (Bruxelles)

