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Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

EMPL(2020)1028_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 28 octombrie 2020, 9.00 - 11.00 și 11.30 - 12.30 și 16.45 - 18.45
Joi, 29 octombrie 2020, 9.00 - 11.00 și 11.30 - 12.30
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
28 octombrie 2020, 9.00 - 9.05
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
*** Votare ***
3.	Deschiderea sesiunii de votare de la distanță pentru prima rundă de voturi.
Toți deputații care participă la vot, indiferent dacă sunt prezenți în sala de reuniune sau participă de la distanță, vor vota exclusiv de la distanță.
Sesiunea de votare va fi închisă după o oră și jumătate de la deschidere.
EMPL/9/02909
4.	Propunere de recomandare a Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență

	EMPL/9/03488
		2020/2767(RSP)	
Coraportoare:

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
Comisie competentă:

EMPL


	Adoptarea unor întrebări cu solicitare de răspuns oral

Adoptarea unei propuneri de rezoluție depuse ca urmare a unei întrebări cu solicitare de răspuns oral
Termen de depunere a amendamentelor: 5 octombrie 2020, 18.00
*** Sfârșitul votării ***
28 octombrie 2020, 9.05 - 9.10
5.	Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)
	EMPL/9/01779
Raportoare:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

28 octombrie 2020, 9.10 - 10.10
6.	Prezentare realizată de Blandine Mollard (responsabilă cu cercetarea, Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați - EIGE) privind îngrijirile ca element central al eforturilor de redresare ale UE
	EMPL/9/04300
	Prezentarea

28 octombrie 2020, 10.10 - 11.00
7.	Dreptul de a se deconecta
	EMPL/9/01679
	2019/2181(INL)	
Raportor:

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

EMPL


	Examinarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 15 septembrie 2020, 12.00
* * *
28 octombrie 2020, 11.30 - 12.30
8.	Audierea candidatului la postul de director executiv al Autorității Europene a Muncii (ELA)
	EMPL/9/04362
	Audiere

* * *
28 octombrie 2020, 16.45 - 18.45
Cu ușile închise
9.	Reuniune a coordonatorilor
* * *
29 octombrie 2020, 9.00 - 9.45
10.	Schimb de opinii cu Margaritis Schinas (vicepreședinte al Comisiei) privind Agenda pentru competențe în Europa, spațiul european al educației și planul pentru educația digitală
	EMPL/9/04343
	Schimb de opinii

29 octombrie 2020, 9.45 - 10.15
11.	Agenda pentru competențe în Europa pentru competitivitate sustenabilă, echitate socială și reziliență
	EMPL/9/03490
	2020/2818(RSP)	
Coraportori:

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
Comisie competentă:

EMPL


	Examinarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral

Examinarea propunerii de rezoluție
Termen de depunere a amendamentelor: 10 noiembrie 2020, 12.00
29 octombrie 2020, 10.15 - 11.00
12.	O Europă socială puternică pentru tranziții juste
	EMPL/9/02416
		2020/2084(INI)	COM(2020)0014
Coraportori:

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

EMPL*


Avize:

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
	Examinarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 20 octombrie 2020, 12.00
* * *
29 octombrie 2020, 11.30 - 12.30
13.	Schimb de opinii cu Nicolas Schmit (Comisar pentru locuri de muncă și drepturi sociale) pe tema salariilor minime echitabile pentru lucrătorii din UE
	EMPL/9/02905
	Schimb de opinii

14.	Reuniuni următoare
	10 noiembrie 2020, 9.00 - 11.00 și 11.30 - 12.30 și 13.45 - 15.45 (Bruxelles)


