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Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

EMPL(2021)0127_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 27. januára 2021 od 9.00 do 12.00 h
Brusel, Miestnosť: József Antall (4Q1)
štvrtok 28. januára 2021 od 9.00 do 11.00 h  (spoločné vypočutie)
Brusel, Miestnosť: József Antall (4Q2)
štvrtok 28. januára 2021 od 11.30 do 12.30 h  (schôdza koordinátorov)
Brusel, Miestnosť: József Antall (4Q2)
27. januára 2021 od 9.00 do 9.05 h

1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva

*** Hlasovanie ***

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
3.	Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)
EMPL/9/01779
***I	2018/0202(COD)	COM(2018)0380 – C8-0231/2018

Spravodajkyňa:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

Gestorský výbor:

EMPL


 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
4.	Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť
EMPL/9/03490
	2020/2818(RSP)	

Spoluspravodajcovia:

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
Gestorský výbor:

EMPL


 
	prijatie otázky na ústne zodpovedanie
prijatie návrhu uznesenia predloženého na základe otázky na ústne zodpovedanie
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 10. november 2020, 12.00 h
5.	Vykonávanie smernice Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD


EMPL/9/02976
	2020/2086(INI)	

Spravodajkyňa:

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

EMPL


Výbory požiadané o stanovisko:

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
 
	prijatie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 22. október 2020, 12.00 h

*** Koniec hlasovania ***
27. januára 2021 od 9.05 do 9.50 h

6.	Zmena smernice 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci
EMPL/9/04211
***I	2020/0262(COD)	COM(2020)0571 – C9-0301/2020

Spravodajkyňa:

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

EMPL


Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI, JURI
 
	preskúmanie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 4. február 2021, 12.00 h
27. januára 2021 od 9.50 do 10.15 h

7.	Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2195 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb na úhradu výdavkov členských štátov Komisiou
EMPL/9/04892
	2020/2920(DEA)	C(2020)08641

Gestorský výbor:

EMPL


 
	výklad Komisie
27. januára 2021 od 10.15 do 10.50 h

8.	Rozhodnutie o uzavretí Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností v mene Únie
EMPL/9/05011
***	2020/0382(NLE)	COM(2020)0856

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Gestorský výbor:

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

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
27. januára 2021 od 10.50 do 11.25 h

9.	Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2021
EMPL/9/04513
	2020/2244(INI)	

Spravodajkyňa:

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

EMPL*


Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG*, CULT
 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 20. január 2021, 12.00 h
27. januára 2021 od 11.25 do 12.00 h

10.	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
AM – PE662.032v01-00
Gestorský výbor:

EMPL*


Výbory požiadané o stanovisko:

IMCO*, AGRI
 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 9. december 2020, 12.00 h

* * *
28. januára 2021 od 9.00 do 11.00 h

11.	Spoločné vypočutie výborov EMPL a LIBE: Dôsledky a ponaučenia z krízy COVID-19 pre ľudí žijúcich v ústavoch: sociálne hľadisko a hľadisko ľudských práv
EMPL/9/05114
	pozri osobitný návrh programu schôdze
12.	Nasledujúce schôdze
	1. februára 2021 od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.45 h (Brusel)

* * *

* * *
28. januára 2021 od 11.30 do 12.30 h


Za zatvorenými dverami
13.	Schôdza koordinátorov

