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Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

EMPL(2021)0127_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, από 9.00 έως 12.00
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (4Q1)
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021, από 9.00 έως 11.00  (κοινή ακρόαση)
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (4Q2)
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021, από 11.30 έως 12.30  (συνεδρίαση των συντονιστών)
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (4Q2)
27 Ιανουαρίου 2021, από 9.00 έως 9.05

1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου

*** Ώρα των ψηφοφοριών ***

Έναρξη της ψηφοφορίας εξ αποστάσεως για τον πρώτο γύρο ψηφοφοριών.
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία θα πρέπει να ψηφίσουν αποκλειστικά με το σύστημα εξ αποστάσεως ψηφοφορίας EP Vote.
Η ώρα λήξης της ψηφοφορίας θα ανακοινωθεί χωριστά από την πρόεδρο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
EMPL/9/02909
3.	Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)
EMPL/9/01779
***I	2018/0202(COD)	COM(2018)0380 – C8-0231/2018

Εισηγήτρια:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

Επί της ουσίας:

EMPL


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
4.	Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα
EMPL/9/03490
	2020/2818(RSP)	

Συνεισηγητές:

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
Επί της ουσίας:

EMPL


 
	Έγκριση ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης
Έγκριση της πρότασης ψηφίσματος σε συνέχεια ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 10 Νοεμβρίου 2020, ώρα 12.00
5.	Εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες


EMPL/9/02976
	2020/2086(INI)	

Εισηγήτρια:

Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
Επί της ουσίας:

EMPL


Γνωμοδοτήσεις:

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
Δημήτρης Παπαδάκης (S&D)
AD – PE652.561v02-00
AM – PE660.193v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 22 Οκτωβρίου 2020, ώρα 12.00

*** Λήξη των ψηφοφοριών ***
27 Ιανουαρίου 2021, από 9.05 έως 9.50

6.	Τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία
EMPL/9/04211
***I	2020/0262(COD)	COM(2020)0571 – C9-0301/2020

Εισηγήτρια:

Stefania Zambelli (ID)
PR – PE661.965v02-00
Επί της ουσίας:

EMPL


Γνωμοδοτήσεις:

ENVI, JURI
 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 4 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 12.00
27 Ιανουαρίου 2021, από 9.50 έως 10.15

7.	Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2195 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όσον αφορά τον ορισμό των τυποποιημένων κλιμάκων μοναδιαίου κόστους και των κατ’ αποκοπή ποσών για την επιστροφή των δαπανών από την Επιτροπή στα κράτη μέλη
EMPL/9/04892
	2020/2920(DEA)	C(2020)08641

Επί της ουσίας:

EMPL


 
	Παρουσίαση από την Επιτροπή
27 Ιανουαρίου 2021, από 10.15 έως 10.50

8.	Απόφαση για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, και της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με διαδικασίες ασφάλειας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών
EMPL/9/05011
***	2020/0382(NLE)	COM(2020)0856

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Επί της ουσίας:

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

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
27 Ιανουαρίου 2021, από 10.50 έως 11.25

9.	Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: θέματα απασχόλησης και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2021
EMPL/9/04513
	2020/2244(INI)	

Εισηγήτρια:

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

EMPL*


Γνωμοδοτήσεις:

BUDG*, CULT
 
	Εξέταση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 20 Ιανουαρίου 2021, ώρα 12.00
27 Ιανουαρίου 2021, από 11.25 έως 12.00

10.	Επιπτώσεις των κανόνων της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων και υπηρεσιών: η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ ως εργαλείο για την αντιστοίχιση των αναγκών της αγοράς εργασίας με τις δεξιότητες
EMPL/9/01672
	2020/2007(INI)	

Εισηγητής:

Radan Kanev (PPE)
PR – PE660.195v01-00
AM – PE662.032v01-00
Επί της ουσίας:

EMPL*


Γνωμοδοτήσεις:

IMCO*, AGRI
 
	Εξέταση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 9 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12.00

* * *
28 Ιανουαρίου 2021, από 9.00 έως 11.00

11.	Κοινή ακρόαση των επιτροπών EMPL/LIBE με θέμα «Συνέπειες και διδάγματα από την κρίση COVID-19 για τους ανθρώπους που ζουν σε ιδρύματα: η κοινωνική διάσταση και η προοπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
EMPL/9/05114
	Βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης
12.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	1 Φεβρουαρίου 2021, από 13.45 έως 16.15 και από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)

* * *

* * *
28 Ιανουαρίου 2021, από 11.30 έως 12.30


Κεκλεισμένων των θυρών
13.	Συνεδρίαση των συντονιστών

