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Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

EMPL(2021)0201_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021, από 13.45 έως 16.15 και από 16.45 έως 18.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q2)
1 Φεβρουαρίου 2021, από 13.45 έως 13.50

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 ώρα από την πρόεδρο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
EMPL/9/02909
3.	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

Πρόεδρος:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

Επί της ουσίας:

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

 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής

*** Λήξη των ψηφοφοριών ***
1 Φεβρουαρίου 2021, από 13.50 έως 14.00

4.	Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)
EMPL/9/01375
***I	2018/0206(COD)	COM(2018)0382 – C8-0232/2018

Εισηγητής:

David Casa (PPE)

Επί της ουσίας:

EMPL


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
5.	Θέσπιση μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
EMPL/9/03222
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Dragoș Pîslaru (Renew)

Επί της ουσίας:

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

Γνωμοδοτήσεις:

CONT, EMPL*, ENVI*, ITRE*, IMCO, TRAN*, REGI, AFCO
Θέσεις υπό μορφή τροπολογιών:

FEMM
 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
1 Φεβρουαρίου 2021, από 14.00 έως 14.55

6.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Nicolas Schmit (Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων)
EMPL/9/02905
	Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2021
1 Φεβρουαρίου 2021, από 14.55 έως 15.20

7.	Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση εμποδίων στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης για τους Ευρωπαίους καταναλωτές
EMPL/9/03384
	2020/2216(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Κωνσταντίνος Αρβανίτης (The Left)
PA – PE660.416v01-00
AM – PE663.153v01-00
Επί της ουσίας:

IMCO*
Deirdre Clune (PPE)
PR – PE661.999v01-00
AM – PE663.012v01-00
 
	Εξέταση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 18 Ιανουαρίου 2021, ώρα 12.00
1 Φεβρουαρίου 2021, από 15.20 έως 15.45

8.	Αλιείς για το μέλλον: Προσέλκυση μιας νέας γενιάς εργατικού δυναμικού στον τομέα της αλιείας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες κοινότητες
EMPL/9/01970
	2019/2161(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Jarosław Duda (PPE)
PA – PE658.780v01-00
AM – PE662.043v01-00
Επί της ουσίας:

PECH
Manuel Pizarro (S&D)
PR – PE650.374v01-00
 
	Εξέταση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 17 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12.00
1 Φεβρουαρίου 2021, από 15.45 έως 16.00

9.	Επενδύσεις κοινωνικού αντικτύπου
EMPL/9/05179
	Παρουσίαση της μελέτης
1 Φεβρουαρίου 2021, από 16.00 έως 16.15

10.	Μετά τη γονική άδεια: Αποτελεσματικά κίνητρα για γονείς με μικρά παιδιά
EMPL/9/05180
	Παρουσίαση της μελέτης

* * *
1 Φεβρουαρίου 2021, από 16.45 έως 18.45

11.	Ανταλλαγή απόψεων με τους εκτελεστικούς διευθυντές των οργανισμών στο πλαίσιο της εντολής της επιτροπής EMPL: Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF και ELA
EMPL/9/01236
	Ανταλλαγή απόψεων
12.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	23 Φεβρουαρίου 2021, από 13.45 έως 16.15 και από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)

