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Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

EMPL(2020)1028_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quarta-feira, 28 de outubro de 2020, 9.00–11.00 e 11.30–12.30 e 16.45–18.45
Quinta-feira, 29 de outubro de 2020, 9.00–11.00 e 11.30–12.30
Bruxelas
Sala: József Antall (4Q2)
28 de outubro de 2020, 9.00–9.05
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
*** Período de votação ***
3.	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.
O período de votação encerrará uma hora e meia após o seu início.
EMPL/9/02909
4.	Proposta de recomendação do Conselho sobre o ensino e a formação profissionais (EFP) em prol da competitividade sustentável, da justiça social e da resiliência

EMPL/9/03488
	2020/2767(RSP)	

Correlatoras:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
Maria Walsh (PPE)
Marianne Vind (S&D)
Ilana Cicurel (Renew)
Elena Lizzi (ID)
Anna Zalewska (ECR)
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
RE – PE655.938v02-00
QO – PE655.934v02-00
QO – PE655.936v02-00
Fundo:

EMPL


 
	Aprovação de perguntas com pedido de resposta oral
Aprovação de uma proposta de resolução apresentada na sequência de uma pergunta com pedido de resposta oral
Prazo para a apresentação de alterações: 5 de outubro de 2020, 18.00
*** Fim da votação ***
28 de outubro de 2020, 9.05–9.10
5.	Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG)
EMPL/9/01779

Relatora:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 74.º, n.º 3)
28 de outubro de 2020, 9.10–10.10
6.	Apresentação a cargo de Blandine Mollard (funcionária e investigadora do Instituto Europeu para a Igualdade de Género - EIGE) sobre a necessidade de colocar os cuidados no centro dos esforços de recuperação da UE
EMPL/9/04300
	Apresentação
28 de outubro de 2020, 10.10–11.00
7.	Direito de desligar
EMPL/9/01679
	2019/2181(INL)	

Relator:

Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE654.061v01-00
AM – PE655.974v01-00
Fundo:

EMPL


 
	Apreciação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 15 de setembro de 2020, 12.00
* * *
28 de outubro de 2020, 11.30–12.30
8.	Audição do candidato(a) para o cargo de diretor executivo da Autoridade Europeia do Trabalho (AET)
EMPL/9/04362
	Audição
* * *
28 de outubro de 2020, 16.45–18.45
À porta fechada
9.	Reunião de coordenadores
* * *
29 de outubro de 2020, 9.00–9.45
10.	Troca de pontos de vista com Margaritis Schinas (Vice-Presidente da Comissão) sobre a Agenda de Competências para a Europa, o Espaço Europeu da Educação e o Plano para a Educação Digital
EMPL/9/04343
	Troca de pontos de vista
29 de outubro de 2020, 9.45–10.15
11.	Agenda de Competências para a Europa para uma competitividade sustentável, justiça social e resiliência
EMPL/9/03490
	2020/2818(RSP)	

Correlatores:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
Anna Zalewska (ECR)
Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL)
Lina Gálvez Muñoz (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
Elena Lizzi (ID)
RE – PE657.366v01-00
QO – PE657.367v01-00
Fundo:

EMPL


 
	Apreciação de uma pergunta com pedido de resposta oral
Apreciação da proposta de resolução
Prazo para a apresentação de alterações: 10 de novembro de 2020, 12.00
29 de outubro de 2020, 10.15–11.00
12.	Uma Europa social forte para transições justas
EMPL/9/02416
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Correlatores:

Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE657.413v01-00
AM – PE658.882v01-00
AM – PE659.082v01-00
Fundo:

EMPL*


Pareceres:

CULT*
Marcos Ros Sempere (S&D)
PA – PE650.720v01-00
AM – PE652.647v01-00

FEMM
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PA – PE657.285v01-00
AM – PE658.722v01-00
 
	Apreciação das alterações
Prazo para a apresentação de alterações: 20 de outubro de 2020, 12.00
* * *
29 de outubro de 2020, 11.30–12.30
13.	Troca de pontos de vista com Nicolas Schmit (Comissário responsável pela pasta «Emprego e Direitos Sociais») sobre o salário mínimo para os trabalhadores na UE
EMPL/9/02905
	Troca de pontos de vista
14.	Próximas reuniões
	10 de novembro de 2020, 9.00–11.00 e 11.30–12.30 e 13.45–15.45 (Bruxelas)

