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Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EMPL(2020)1130_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Pondělí 30. listopadu 2020, 16:45–18:45
Úterý 1. prosince 2020, 9:00–11:00 a 11:30–12:30 a 13:45–15:45
Brusel
Místnost: József Antall (6Q2)
30. listopadu 2020, 16:45–17:00
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedkyně
3.	Schválení zápisů ze schůze konané ve dnech
	31. srpna–1. září 2020	PV – PE657.170v01-00
4.	Koordinace systémů sociálního zabezpečení
EMPL/9/00193

Zpravodajka:

Gabriele Bischoff (S&D)

 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)
5.	Evropský sociální fond plus (ESF+)
EMPL/9/01375

Zpravodaj:

David Casa (PPE)

 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)
6.	Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)
EMPL/9/01779

Zpravodajka:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)
30. listopadu 2020, 17:00–18:45
7.	Spravedlivé pracovní podmínky, práva a sociální ochrana pracovníků platforem - Nové formy zaměstnanosti v souvislosti s digitálním rozvojem
EMPL/9/01674
	2019/2186(INI)	

Zpravodajka:

Sylvie Brunet (Renew)

Příslušný výbor:

EMPL


Stanoviska:

TRAN
 
	výměna názorů s:
– Nicolasem Schmitem, evropským komisařem pro pracovní místa a sociální práva
– Haraldem Haubenem, společníkem a vedoucím konzultantem ve společnosti Eftheia, autorem studie EP nazvané „Ekonomika platforem a nejistá zaměstnání“ („The platform economy and precarious work“)
– Ludovicem Voetem, tajemníkem Evropské konfederace odborových svazů
– Samuelem Laurinkarim, vedoucím pro globální veřejnou politiku ve společnosti Wolt
– Hind Elidrissiovou, členkou francouzské Národní rady pro digitální technologie (Conseil National du Numérique de France) 
* * *
1. prosince 2020, 9:00–9:05
8.	Zřízení facility na podporu oživení a odolnosti
EMPL/9/03222
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Zpravodaj:

Dragoș Pîslaru (Renew)

Příslušný výbor:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)

Stanoviska:

CONT, EMPL*, ENVI*, ITRE*, IMCO, TRAN*, REGI, AFCO
Postoje ve formě pozměňovacích návrhů:

FEMM
 
	oznámení složení vyjednávacího týmu
*** Hlasování ***
9.	Zahájení prvního kola distančního hlasování.
Všichni poslanci účastnící se hlasování musí hlasovat výhradně prostřednictvím systému pro distanční hlasování EP Vote.
Čas ukončení hlasování oznámí předsedkyně a bude sdělen i v samostatném e-mailu.
EMPL/9/02909
10.	Přístup k důstojnému a dostupnému bydlení pro všechny
EMPL/9/01675
	2019/2187(INI)	

Zpravodajka:

Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
PR – PE653.984v02-00
AM – PE655.956v01-00
Příslušný výbor:

EMPL


Stanoviska:

ITRE
rozhodnutí: bez stanoviska


FEMM
rozhodnutí: bez stanoviska

 
	přijetí návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 8. září 2020, 12:00
11.	Právo odpojit se
EMPL/9/01679
	2019/2181(INL)	

Zpravodaj:

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

EMPL


 
	přijetí návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 15. září 2020, 12:00
12.	Zvrátit demografické trendy v regionech EU využitím nástrojů politiky soudržnosti
EMPL/9/02629
	2020/2039(INI)	

Zpravodajka:

Elżbieta Rafalska (ECR)
PA – PE655.690v02-00
AM – PE657.233v01-00
Příslušný výbor:

REGI
Daniel Buda (PPE)

 
	přijetí návrhu stanoviska
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 16. září 2020, 12:00
13.	Utváření politiky digitálního vzdělávání
EMPL/9/03389
	2020/2135(INI)	

Zpravodajka:

Anna Zalewska (ECR)
PA – PE657.258v01-00
AM – PE659.046v01-00
Příslušný výbor:

CULT*
Victor Negrescu (S&D)
PR – PE658.874v01-00
AM – PE660.395v01-00
DT – PE655.945v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 20. října 2020, 16:00
*** Konec hlasování ***
1. prosince 2020, 9:05–10:00
14.	Dopady pravidel EU o volném pohybu pracovníků a služeb: mobilita pracovních sil uvnitř EU jakožto nástroj k přizpůsobení dovedností potřebám trhu práce 
EMPL/9/01672
	2020/2007(INI)	

Zpravodaj:

Radan Kanev (PPE)
PR – PE660.195v01-00
Příslušný výbor:

EMPL*


Stanoviska:

IMCO*, AGRI
 
	projednání návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. prosince 2020, 12:00
1. prosince 2020, 10:00–10:40
15.	Budoucí rybáři: přilákání nové generace pracovníků do odvětví rybolovu a vytváření pracovních míst v pobřežních komunitách
EMPL/9/01970
	2019/2161(INI)	

Zpravodaj:

Jarosław Duda (PPE)
PA – PE658.780v01-00
Příslušný výbor:

PECH
Manuel Pizarro (S&D)
PR – PE650.374v01-00
 
	projednání návrhu stanoviska
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. prosince 2020, 12:00
1. prosince 2020, 10:40–11:00
16.	Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 upřesněním počtu a názvu proměnných pro oblast příjmů a životních podmínek týkající se zdraví a kvality života
EMPL/9/04646
	2020/2871(DEA)	C(2020)07896

Příslušný výbor:

EMPL


 
	vystoupení Komise
* * *
1. prosince 2020, 11:30–12:30
Neveřejná schůze
17.	Schůze koordinátorů
* * *
1. prosince 2020, 13:45–14:35
18.	Výměna názorů s Agenturou Evropské unie pro základní práva o záruce pro děti
EMPL/9/04621
	výměna názorů s Ioannisem Dimitrakopoulosem, vědeckým poradcem ředitele
1. prosince 2020, 14:35–15:15
19.	Zpráva MOP o světových mzdách v letech 2020–21: Mzdy a minimální mzdy v době pandemie COVID-19
EMPL/9/04636
	vystoupení Patricka Belsera, hlavního ekonoma a mzdového specialisty MOP
1. prosince 2020, 15:15–15:45
20.	Zkvalitnění veřejných výdajů v Evropě – údaje o „plýtvání rozpočtovými prostředky“ v členských státech EU
EMPL/9/04649
	prezentace studie EPRS
21.	Příští schůze
	7. prosince 2020, 11:00–13:00 (Brusel)

