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Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

EMPL(2020)1130_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 30. novembra 2020 od 16.45 do 18.45 h
utorok 1. decembra 2020 od 9.00 do 11.00 h a od 11.30 do 12.30 h a od 13.45 do 15.45 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (6Q2)
30. novembra 2020 od 16.45 do 17.00 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	31. augusta – 1. septembra 2020	PV – PE657.170v01-00
4.	Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia
EMPL/9/00193

Spravodajkyňa:

Gabriele Bischoff (S&D)

 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)
5.	Európsky sociálny fond plus (ESF+)
EMPL/9/01375

Spravodajca:

David Casa (PPE)

 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)
6.	Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)
EMPL/9/01779

Spravodajkyňa:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)
30. novembra 2020 od 17.00 do 18.45 h
7.	Spravodlivé pracovné podmienky, práva a sociálna ochrana pre pracovníkov platforiem - nové formy zamestnania spojené s digitálnym rozvojom
EMPL/9/01674
	2019/2186(INI)	

Spravodajkyňa:

Sylvie Brunet (Renew)

Gestorský výbor:

EMPL


Výbory požiadané o stanovisko:

TRAN
 
	výmena názorov s
– Nicolasom Schmitom, európskym komisárom pre pracovné miesta a sociálne práva
– Haraldom Haubenom, partnerom a hlavným poradcom v spoločnosti Eftheia, autorom štúdie EP s názvom The platform economy and precarious work (Platformové hospodárstvo a neistá práca)
– Ludovicom Voetom, tajomníkom konfederácie ETUC
– Samuelom Laurinkarim, Wolt, vedúcim globálnej verejnej politiky
– Hind Elidrissiovou, členkou francúzskej Národnej rady pre digitálne technológie (Conseil National du Numérique de France)
* * *
1. decembra 2020 od 9.00 do 9.05 h
8.	Zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
EMPL/9/03222
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Dragoș Pîslaru (Renew)

Gestorský výbor:

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

Výbory požiadané o stanovisko:

CONT, EMPL*, ENVI*, ITRE*, IMCO, TRAN*, REGI, AFCO
Pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov:

FEMM
 
	Oznámenie o zložení rokovacej skupiny
*** Hlasovanie ***
9.	Začatie prvého kola hlasovania na diaľku.
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní, budú musieť hlasovať výlučne pomocou systému hlasovania na diaľku EP Vote.
Čas ukončenia hlasovania bude oznámený osobitne predsedníctvom a prostredníctvom e-mailu.
EMPL/9/02909
10.	Prístup k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých
EMPL/9/01675
	2019/2187(INI)	

Spravodajkyňa:

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

EMPL


Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE
Rozhodnutie: bez stanoviska


FEMM
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	prijatie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 8. september 2020, 12.00 h
11.	Právo na odpojenie
EMPL/9/01679
	2019/2181(INL)	

Spravodajca:

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

EMPL


 
	prijatie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 15. september 2020, 12.00 h
12.	Zvrátenie demografických trendov v regiónoch EÚ pomocou nástrojov politiky súdržnosti
EMPL/9/02629
	2020/2039(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

REGI
Daniel Buda (PPE)

 
	prijatie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 16. september 2020, 12.00 h
13.	Formovanie politiky digitálneho vzdelávania
EMPL/9/03389
	2020/2135(INI)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

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

CULT*
Victor Negrescu (S&D)
PR – PE658.874v01-00
AM – PE660.395v01-00
DT – PE655.945v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 20. október 2020, 16.00 h
*** Koniec hlasovania ***
1. decembra 2020 od 9.05 do 10.00 h
14.	Vplyv pravidiel EÚ na voľný pohyb pracovníkov a služieb: mobilita pracovnej sily v rámci EÚ ako nástroj na zosúladenie potrieb trhu práce a zručností
EMPL/9/01672
	2020/2007(INI)	

Spravodajca:

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

EMPL*


Výbory požiadané o stanovisko:

IMCO*, AGRI
 
	preskúmanie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 9. december 2020, 12.00 h
1. decembra 2020 od 10.00 do 10.40 h
15.	Budúci rybári: pritiahnutie novej generácie pracovníkov do odvetvia rybolovu a vytváranie pracovných miest v pobrežných komunitách
EMPL/9/01970
	2019/2161(INI)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

PECH
Manuel Pizarro (S&D)
PR – PE650.374v01-00
 
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 17. december 2020, 12.00 h
1. decembra 2020 od 10.40 do 11.00 h
16.	Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 špecifikovaním počtu a názvu premenných pre doménu „príjem a životné podmienky“ týkajúcich sa zdravia a kvality života
EMPL/9/04646
	2020/2871(DEA)	C(2020)07896

Gestorský výbor:

EMPL


 
	výklad Komisie
* * *
1. decembra 2020 od 11.30 do 12.30 h
Za zatvorenými dverami
17.	Schôdza koordinátorov
* * *
1. decembra 2020 od 13.45 do 14.35 h
18.	Výmena názorov s Agentúrou Európskej únie pre základné práva o záruke pre deti
EMPL/9/04621
	výmena názorov s vedeckým poradcom riaditeľa Ioannisom Dimitrakopoulosom
1. decembra 2020 od 14.35 do 15.15 h
19.	Správa MOP o mzdách vo svete za obdobie 2020 - 2021: mzdy a minimálne mzdy v čase pandémie COVID-19
EMPL/9/04636
	výklad Patricka Belsera (vedúceho ekonóma a mzdového špecialistu MOP)
1. decembra 2020 od 15.15 do 15.45 h
20.	Zlepšenie kvality verejných výdavkov v Európe - miera plytvania rozpočtovými prostriedkami v členských štátoch EÚ
EMPL/9/04649
	prezentácia štúdie EPRS
21.	Nasledujúce schôdze
	7. decembra 2020 od 11.00 do 13.00 h (Brusel)

