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Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EMPL(2020)1130_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 30 november 2020, 16.45 - 18.45 uur
Dinsdag 1 december 2020, 9.00 - 11.00 uur en 11.30 - 12.30 uur en 13.45 - 15.45 uur
Brussel
Zaal: József Antall (6Q2)
30 november 2020, 16.45 - 17.00 uur

1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	31 augustus-1 september 2020	PV – PE657.170v01-00
4.	Coördinatie van socialezekerheidsstelsels
EMPL/9/00193

Rapporteur:

Gabriele Bischoff (S&D)

 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
5.	Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)
EMPL/9/01375

Rapporteur:

David Casa (PPE)

 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
6.	Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)
EMPL/9/01779

Rapporteur:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
30 november 2020, 17.00 - 18.45 uur

7.	Eerlijke arbeidsvoorwaarden, rechten en sociale bescherming voor platformwerkers - Nieuwe vormen van werkgelegenheid die gekoppeld zijn aan de digitale ontwikkeling
EMPL/9/01674
	2019/2186(INI)	

Rapporteur:

Sylvie Brunet (Renew)

Bevoegd:

EMPL


Adviezen:

TRAN
 
	Gedachtewisseling met
- Nicolas Schmit, Europees commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten
- Harald Hauben, partner en senior consultant bij Eftheia, auteur van de EP-studie "The platform economy and precarious work"
- Ludovic Voet, secretaris van het EVV 
- Samuel Laurinkari, Wolt, hoofd Global Public Policy
- Hind Elidrissi, lid van de Conseil National du Numérique de France

* * *
1 december 2020, 9.00 - 9.05 uur

8.	Instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht
EMPL/9/03222
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Rapporteur voor advies:

Dragoș Pîslaru (Renew)

Bevoegd:

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

Adviezen:

CONT, EMPL*, ENVI*, ITRE*, IMCO, TRAN*, REGI, AFCO
Standpunt in de vorm van amendementen:

FEMM
 
	Aankondiging van het onderhandelingsteam

*** Stemming ***
9.	Opening van de stemming op afstand voor de eerste stemronde
Alle leden die deelnemen aan de stemming stemmen uitsluitend via het systeem voor stemmen op afstand EP Vote.
Het tijdstip waarop de stemming wordt gesloten, wordt door de Voorzitter afzonderlijk per e-mail meegedeeld.
EMPL/9/02909
10.	Toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen
EMPL/9/01675
	2019/2187(INI)	

Rapporteur:

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

EMPL


Adviezen:

ITRE
Besluit: geen advies


FEMM
Besluit: geen advies

 
	Goedkeuring ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 8 september 2020, 12.00 uur
11.	Het recht om offline te zijn
EMPL/9/01679
	2019/2181(INL)	

Rapporteur:

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

EMPL


 
	Goedkeuring ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 15 september 2020, 12.00 uur
12.	Demografische tendensen in de regio’s van de EU ombuigen met behulp van instrumenten van het cohesiebeleid
EMPL/9/02629
	2020/2039(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

REGI
Daniel Buda (PPE)

 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 16 september 2020, 12.00 uur
13.	Het vormgeven van beleid inzake digitaal onderwijs
EMPL/9/03389
	2020/2135(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

CULT*
Victor Negrescu (S&D)
PR – PE658.874v01-00
AM – PE660.395v01-00
DT – PE655.945v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 20 oktober 2020, 16.00 uur

*** Einde stemming ***
1 december 2020, 9.05 - 10.00 uur

14.	Gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en vaardigheden voor de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen
EMPL/9/01672
	2020/2007(INI)	

Rapporteur:

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

EMPL*


Adviezen:

IMCO*, AGRI
 
	Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 9 december 2020, 12.00 uur
1 december 2020, 10.00 - 10.40 uur

15.	Vissers voor de toekomst: een nieuwe generatie arbeidskrachten aantrekken in de visserijsector en banen scheppen in de kustgemeenschappen
EMPL/9/01970
	2019/2161(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

PECH
Manuel Pizarro (S&D)
PR – PE650.374v01-00
 
	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 17 december 2020, 12.00 uur
1 december 2020, 10.40 - 11.00 uur

16.	Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het aantal variabelen en de benaming van de variabelen voor het domein “inkomen en levensomstandigheden” betreffende gezondheid en levenskwaliteit
EMPL/9/04646
	2020/2871(DEA)	C(2020)07896

Bevoegd:

EMPL


 
	Uiteenzetting door de Commissie

* * *
1 december 2020, 11.30 - 12.30 uur


Met gesloten deuren
17.	Coördinatorenvergadering

* * *
1 december 2020, 13.45 - 14.35 uur

18.	Gedachtewisseling met het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten over de kindergarantie
EMPL/9/04621
	Gedachtewisseling met de heer Ioannis Dimitrakopoulos, wetenschappelijk adviseur van de directeur
1 december 2020, 14.35 - 15.15 uur

19.	Mondiaal verslag over de lonen in 2020-2021 van de IAO: lonen en minimumlonen tijdens de COVID-19-crisis
EMPL/9/04636
	Presentatie door Patrick Belser (senior econoom en inkomensspecialist IAO)
1 december 2020, 15.15 - 15.45 uur

20.	De kwaliteit van de overheidsuitgaven in Europa verbeteren - "Verkwistingspercentages" van de begroting in de EU-lidstaten
EMPL/9/04649
	Presentatie van een EPRS-studie
21.	Volgende vergaderingen
	7 december 2020, 11.00 - 13.00 uur (Brussel)

