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Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

EMPL(2020)1130_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 30. november 2020 kl. 16.45-18.45
Tirsdag den 1. december 2020 kl. 9.00-11.00 og 11.30-12.30 og 13.45-15.45
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (6Q2)
Den 30. november 2020 kl. 16.45-17.00
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	31. august-1. september 2020	PV – PE657.170v01-00
4.	Koordinering af de sociale sikringsordninger
EMPL/9/00193

Ordfører:

Gabriele Bischoff (S&D)

 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)
5.	Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)
EMPL/9/01375

Ordfører:

David Casa (PPE)

 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)
6.	Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)
EMPL/9/01779

Ordfører:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)
Den 30. november 2020 kl. 17.00-18.45
7.	Rimelige arbejdsvilkår, rettigheder og social beskyttelse for platformsarbejdere - Nye beskæftigelsesformer, der er knyttet til den digitale udvikling
EMPL/9/01674
	2019/2186(INI)	

Ordfører:

Sylvie Brunet (Renew)

Kor.udv.:

EMPL


Udtalelser:

TRAN
 
	Drøftelse med:
Nicolas Schmit, EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder
- Harald Hauben, partner og seniorkonsulent i Eftheia, ophavsmand til EP-undersøgelsen "The platform economy and precarious work" (Platformsøkonomien og usikre ansættelsesforhold)
- Ludovic Voet, forbundssekretær for EFS
- Samuel Laurinkari, Wolt, leder af Global Public Policy
- Hind Elidrissi, medlem af Frankrigs nationale digitaliseringsråd (Conseil National du Numérique)
* * *
Den 1. december 2020 kl. 9.00-9.05
8.	Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet
EMPL/9/03222
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Ordfører for udtalelse:

Dragoș Pîslaru (Renew)

Kor.udv.:

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

Udtalelser:

CONT, EMPL*, ENVI*, ITRE*, IMCO, TRAN*, REGI, AFCO
Holdninger i form af ændringsforslag:

FEMM
 
	Meddelelse om forhandlingsteamets sammensætning
*** Afstemning ***
9.	Åbning af fjernafstemning for første afstemningsrunde.
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, stemmer udelukkende ved fjernafstemning.
Afstemningsrundens sluttidspunkt meddeles separat af formanden og pr. e-mail
EMPL/9/02909
10.	Adgang for alle til en anstændig og prismæssigt overkommelig bolig
EMPL/9/01675
	2019/2187(INI)	

Ordfører:

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

EMPL


Udtalelser:

ITRE
Afgørelse: ingen udtalelse


FEMM
Afgørelse: ingen udtalelse

 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 8. september 2020 kl. 12.00
11.	Retten til at være offline
EMPL/9/01679
	2019/2181(INL)	

Ordfører:

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

EMPL


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 15. september 2020 kl. 12.00
12.	Vending af den demografiske udvikling i EU's regioner ved hjælp af samhørighedspolitikkens instrumenter
EMPL/9/02629
	2020/2039(INI)	

Ordfører for udtalelse:

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

REGI
Daniel Buda (PPE)

 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 16. september 2020 kl. 12.00
13.	Udformning af digital uddannelsespolitik
EMPL/9/03389
	2020/2135(INI)	

Ordfører for udtalelse:

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

CULT*
Victor Negrescu (S&D)
PR – PE658.874v01-00
AM – PE660.395v01-00
DT – PE655.945v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 20. oktober 2020 kl. 16.00
*** Afstemning afsluttet ***
Den 1. december 2020 kl. 9.05-10.00
14.	EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov og kvalifikationer på arbejdsmarkedet
EMPL/9/01672
	2020/2007(INI)	

Ordfører:

Radan Kanev (PPE)
PR – PE660.195v01-00
Kor.udv.:

EMPL*


Udtalelser:

IMCO*, AGRI
 
	Behandling af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 9. december 2020 kl. 12.00
Den 1. december 2020 kl. 10.00-10.40
15.	Fiskere for fremtiden: Tiltrække en ny generation af arbejdskraft til fiskeindustrien og skabe beskæftigelse i kystsamfund
EMPL/9/01970
	2019/2161(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Jarosław Duda (PPE)
PA – PE658.780v01-00
Kor.udv.:

PECH
Manuel Pizarro (S&D)
PR – PE650.374v01-00
 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 17. december 2020 kl. 12.00
Den 1. december 2020 kl. 10.40-11.00
16.	Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 med henblik på at specificere variablernes antal og titler for området indkomst og levevilkår for så vidt angår sundhed og livskvalitet
EMPL/9/04646
	2020/2871(DEA)	C(2020)07896

Kor.udv.:

EMPL


 
	Redegørelse ved Kommissionen
* * *
Den 1. december 2020 kl. 11.30-12.30
For lukkede døre
17.	Koordinatormøde
* * *
Den 1. december 2020 kl. 13.45-14.35
18.	Drøftelse med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder om børnegarantien
EMPL/9/04621
	Drøftelse med Ioannis Dimitrakopoulos, direktørens videnskabelige rådgiver
Den 1. december 2020 kl. 14.35-15.15
19.	ILO's globale lønrapport for 2020-21: Lønninger og mindstelønninger i en tid med covid-19
EMPL/9/04636
	Redegørelse ved Patrick Belser (ILO's seniorøkonom og lønspecialist)
Den 1. december 2020 kl. 15.15-15.45
20.	Forbedring af kvaliteten af de offentlige udgifter i Europa - budgetmæssige "spildtal" i EU's medlemsstater
EMPL/9/04649
	Forelæggelse af en EPRS-undersøgelse
21.	Næste møder
	den 7. december 2020 kl. 11.00-13.00 (Bruxelles)

