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Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EMPL(2021)0201_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Pondělí 1. února 2021, 13:45–16:15 a 16:45–18:45
Brusel
Místnost: József Antall (4Q2)
1. února 2021, 13:45–13:50

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.	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

Předsedkyně:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Příslušný výbor:

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

 
	přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

*** Konec hlasování ***
1. února 2021, 13:50–14:00

4.	Evropský sociální fond plus (ESF+)
EMPL/9/01375
***I	2018/0206(COD)	COM(2018)0382 – C8-0232/2018

Zpravodaj:

David Casa (PPE)

Příslušný výbor:

EMPL


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)
5.	Zřízení facility na podporu oživení a odolnosti
EMPL/9/03222
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Zpravodaj:

Dragoș Pîslaru (Renew)

Příslušný výbor:

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

Stanoviska:

CONT, EMPL*, ENVI*, ITRE*, IMCO, TRAN*, REGI, AFCO
Postoje ve formě pozměňovacích návrhů:

FEMM
 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)
1. února 2021, 14:00–14:55

6.	Výměna názorů s Nicolasem Schmitem (komisařem pro pracovní místa a sociální práva)
EMPL/9/02905
	představení pracovního programu Komise na rok 2021
1. února 2021, 14:55–15:20

7.	Utváření digitální budoucnosti Evropy: odstraňování překážek pro fungování jednotného digitálního trhu a zlepšování využití umělé inteligence pro evropské spotřebitele
EMPL/9/03384
	2020/2216(INI)	

Zpravodaj:

Konstantinos Arvanitis (The Left)
PA – PE660.416v01-00
AM – PE663.153v01-00
Příslušný výbor:

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
 
	projednání pozměňovacích návrhů
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 18. ledna 2021, 12:00
1. února 2021, 15:20–15:45

8.	Budoucí rybáři: přilákání nové generace pracovníků do odvětví rybolovu a vytváření pracovních míst v pobřežních komunitách
EMPL/9/01970
	2019/2161(INI)	

Zpravodaj:

Jarosław Duda (PPE)
PA – PE658.780v01-00
AM – PE662.043v01-00
Příslušný výbor:

PECH
Manuel Pizarro (S&D)
PR – PE650.374v01-00
 
	projednání pozměňovacích návrhů
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. prosince 2020, 12:00
1. února 2021, 15:45–16:00

9.	Investice se sociálním dopadem
EMPL/9/05179
	prezentace studie
1. února 2021, 16:00–16:15

10.	Po rodičovské dovolené: účinné pobídky pro rodiče s malými dětmi
EMPL/9/05180
	prezentace studie

* * *
1. února 2021, 16:45–18:45

11.	Výměna názorů s výkonnými řediteli agentur v oblasti působnosti výboru EMPL: Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF a ELA
EMPL/9/01236
	výměna názorů
12.	Příští schůze
	23. února 2021, 13:45–16:15 a 16:45–18:45 (Brusel)

