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Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

EMPL(2020)1028_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 28 oktober 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 11.30–12.30 och kl. 16.45–18.45
Torsdagen den 29 oktober 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 11.30–12.30
Bryssel
Lokal: József Antall (4Q2)
28 oktober 2020 kl. 9.00–9.05
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
*** Omröstning ***
3.	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.
Omröstningsomgången kommer att avslutas en timme efter det att den har inletts.
EMPL/9/02909
4.	Förslag till rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft

EMPL/9/03488
	2020/2767(RSP)	

Medföredragande:

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
Ansvarigt utskott:

EMPL


 
	Godkännande av frågor för muntligt besvarande
Antagande av förslag till resolution ingivet till följd av en fråga för muntligt besvarande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 5 oktober 2020 kl. 18.00
*** Omröstningen avslutas ***
28 oktober 2020 kl. 9.05–9.10
5.	Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
EMPL/9/01779

Föredragande:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)
28 oktober 2020 kl. 9.10–10.10
6.	Redogörelse av Blandine Mollard (forskningsansvarig vid Europeiska jämställdhetsinstitutet (Eige)) om att sätta vården i centrum för EU:s återhämtningsinsatser
EMPL/9/04300
	Redogörelse
28 oktober 2020 kl. 10.10–11.00
7.	Rätten att inte vara uppkopplad
EMPL/9/01679
	2019/2181(INL)	

Föredragande:

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

EMPL


 
	Behandling av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 15 september 2020 kl. 12.00
* * *
28 oktober 2020 kl. 11.30–12.30
8.	Utfrågning av kandidaten till posten som verkställande direktör för Europeiska arbetsmyndigheten
EMPL/9/04362
	Utfrågning
* * *
28 oktober 2020 kl. 16.45–18.45
Inom stängda dörrar
9.	Samordnarnas sammanträde
* * *
29 oktober 2020 kl. 9.00–9.45
10.	Diskussion med Margaritis Schinas (kommissionens vice ordförande) om kompetensagendan för Europa, det europeiska området för utbildning och planen för digital utbildning
EMPL/9/04343
	Diskussion
29 oktober 2020 kl. 9.45–10.15
11.	Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft
EMPL/9/03490
	2020/2818(RSP)	

Medföredragande:

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
Ansvarigt utskott:

EMPL


 
	Behandling av fråga för muntligt besvarande
Behandling av förslag till resolution
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 november 2020 kl. 12.00
29 oktober 2020 kl. 10.15–11.00
12.	Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar
EMPL/9/02416
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Medföredragande:

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

EMPL*


Rådgivande utskott:

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
 
	Behandling av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 20 oktober 2020 kl. 12.00
* * *
29 oktober 2020 kl. 11.30–12.30
13.	Diskussion med Nicolas Schmit (kommissionsledamot med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter) om rättvisa minimilöner för arbetstagare i EU
EMPL/9/02905
	Diskussion
14.	Kommande sammanträden
	10 november 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 11.30–12.30 och kl. 13.45–15.45 (Bryssel)

