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Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EMPL(2021)0127_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Středa 27. ledna 2021, 9:00–12:00
Brusel, Místnost: József Antall (4Q1)
Čtvrtek 28. ledna 2021, 9:00–11:00  (společné slyšení)
Brusel, Místnost: József Antall (4Q2)
Čtvrtek 28. ledna 2021, 11:30–12:30  (schůze koordinátorů)
Brusel, Místnost: József Antall (4Q2)
27. ledna 2021, 9:00–9:05

1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedkyně

*** Hlasování ***

Zahájení prvního kola distančního hlasování.
Všichni poslanci účastnící se hlasování musí hlasovat výhradně prostřednictvím systému pro distanční hlasování EP Vote.
Čas ukončení hlasování oznámí předseda a bude sdělen i v samostatném e-mailu.
EMPL/9/02909
3.	Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)
EMPL/9/01779
***I	2018/0202(COD)	COM(2018)0380 – C8-0231/2018

Zpravodajka:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

Příslušný výbor:

EMPL


 
	hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání
4.	Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
EMPL/9/03490
	2020/2818(RSP)	

Spoluzpravodajové:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
Anna Zalewska (ECR)
Eugenia Rodríguez Palop (The Left)
Lina Gálvez Muñoz (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
Elena Lizzi (ID)
RE – PE657.366v01-00
QO – PE657.367v01-00
AM – PE660.247v01-00
Příslušný výbor:

EMPL


 
	přijetí otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
přijetí návrhu usnesení předloženého na základě otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. listopadu 2020, 12:00
5.	Provedení směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, s ohledem na Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením

  
EMPL/9/02976
	2020/2086(INI)	

Zpravodajka:

Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
Příslušný výbor:

EMPL


Stanoviska:

LIBE
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
AD – PE658.775v02-00
AM – PE660.074v01-00

FEMM
Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
AD – PE655.669v02-00
AM – PE658.789v01-00

PETI
Demetris Papadakis (S&D)
AD – PE652.561v02-00
AM – PE660.193v01-00
 
	přijetí návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 22. října 2020, 12:00

*** Konec hlasování ***
27. ledna 2021, 9:05–9:50

6.	Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
EMPL/9/04211
***I	2020/0262(COD)	COM(2020)0571 – C9-0301/2020

Zpravodajka:

Stefania Zambelli (ID)
PR – PE661.965v02-00
Příslušný výbor:

EMPL


Stanoviska:

ENVI, JURI
 
	projednání návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 4. února 2021, 12:00
27. ledna 2021, 9:50–10:15

7.	Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům
EMPL/9/04892
	2020/2920(DEA)	C(2020)08641

Příslušný výbor:

EMPL


 
	vystoupení Komise
27. ledna 2021, 10:15–10:50

8.	Rozhodnutí o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie
EMPL/9/05011
***	2020/0382(NLE)	COM(2020)0856

Zpravodajka:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Příslušný výbor:

AFET, INTA
Christophe Hansen (PPE)
Kati Piri (S&D)

 
	projednání návrhu stanoviska
27. ledna 2021, 10:50–11:25

9.	Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční strategii pro udržitelný růst na rok 2021
EMPL/9/04513
	2020/2244(INI)	

Zpravodajka:

Lina Gálvez Muñoz (S&D)
PR – PE662.128v01-00
AM – PE663.268v01-00
Příslušný výbor:

EMPL*


Stanoviska:

BUDG*, CULT
 
	projednání pozměňovacích návrhů
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 20. ledna 2021, 12:00
27. ledna 2021, 11:25–12:00

10.	Dopady pravidel EU pro volný pohyb 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
AM – PE662.032v01-00
Příslušný výbor:

EMPL*


Stanoviska:

IMCO*, AGRI
 
	projednání pozměňovacích návrhů
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. prosince 2020, 12:00

* * *
28. ledna 2021, 9:00–11:00

11.	Společné slyšení výborů EMPL/LIBE: Důsledky krize COVID-19 pro osoby žijící v ústavech a získané poznatky: sociální hledisko a hledisko lidských práv
EMPL/9/05114
	viz samostatný návrh pořadu jednání
12.	Příští schůze
	1. února 2021, 13:45–16:15 a 16:45–18:45 (Brusel)

* * *

* * *
28. ledna 2021, 11:30–12:30


Neveřejná schůze
13.	Schůze koordinátorů

