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Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

EMPL(2020)0716_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Torsdagen den 16 juli 2020 kl. 10.00–12.00 och kl. 14.30–16.30
Bryssel
Lokal: József Antall (6Q2)
16 juli 2020 kl. 10.00–12.00
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
	20 maj 2020	PV – PE654.030v01-00
26 maj 2020	PV – PE652.502v01-00
11 juni 2020	PV – PE653.815v01-00
15 juni 2020	PV – PE653.819v01-00
*** Omröstning ***
Omröstning på distans kl. 10.00–11.00
4.	Inledning av den första omröstningsomgången på distans. Samtliga ledamöter som deltar i omröstningen, vare sig de är närvarande i utskottets sammanträdeslokal eller deltar på distans, kommer uteslutande att rösta genom omröstning på distans
EMPL/9/02909
5.	EU:s strategi för jämställdhet
EMPL/9/01983
	2019/2169(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

FEMM*
Maria Noichl (S&D)
PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 4 maj 2020 kl. 18.00
6.	En ny industristrategi för EU
EMPL/9/02945
	2020/2076(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 17 juni 2020 kl. 12.00
*** Omröstningen avslutas ***
7.	Diskussion med Hubertus Heil (Tysklands förbundsminister för arbetsmarknad och sociala frågor)
EMPL/9/03401
	Redogörelse för rådsordförandeskapets program
Diskussionen inleds efter meddelandena och efter det att omröstningen inletts
8.	Ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller exceptionella ytterligare medel och genomförandebestämmelser inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning för att tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-EU)
EMPL/9/03180
***I	2020/0101(COD)	COM(2020)0451 – C9-0149/2020

Föredragande av yttrande:

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

REGI

PR – PE654.026v01-00
 
	Behandling av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 8 juli 2020 kl. 12.00
* * *
16 juli 2020 kl. 14.30–15.10
9.	Meddelande om resultatet av första omröstningsomgången och inledning av slutomröstningen
EMPL/9/02910
10.	Sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020
EMPL/9/02957
	2020/2079(INI)	

Föredragande:

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

EMPL


 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 22 juli 2020 kl. 12.00
16 juli 2020 kl. 15.10–15.50
11.	En ny strategi för europeiska små och medelstora företag
EMPL/9/03349

Föredragande:

Atidzhe Alieva-Veli (Renew)
PA – PE653.907v01-00
 
	Behandling av förslag till yttrande
16 juli 2020 kl. 15.50–16.30
12.	Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande
EMPL/9/01677
	2019/2188(INI)	

Föredragande:

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

EMPL


Rådgivande utskott:

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
 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 22 juli 2020 kl. 12.00
13.	Tillkännagivande om resultatet av slutomröstningen
EMPL/9/02911
14.	Kommande sammanträden
	31 augusti 2020 kl. 13.45–15.45 (Bryssel)
1 september 2020 kl. 10.00–12.00 (Bryssel)

