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Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

EMPL(2021)0304_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021, από τις 13.45 έως τις 16.15 και από τις 16.45 έως τις 18.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (1A002)
4 Μαρτίου 2021, από τις 13.45 έως τις 13.50
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	1 Οκτωβρίου 2020	PV – PE658.883v01-00
1 Φεβρουαρίου 2021	PV – PE680.869v01-00
*** 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
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


	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
*** Λήξη των ψηφοφοριών ***
4 Μαρτίου 2021, από τις 13.50 έως τις 13.55
5.	Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
EMPL/9/00193
***I	2016/0397(COD)	COM(2016)0815 – C8-0521/2016

Εισηγήτρια:

Gabriele Bischoff (S&D)

Επί της ουσίας:

EMPL


Γνωμοδοτήσεις:

BUDG, LIBE, FEMM, PETI
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
4 Μαρτίου 2021, από τις 13.55 έως τις 14.35
6.	Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμα - Νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη
EMPL/9/01674
	2019/2186(INI)	

Εισηγήτρια:

Sylvie Brunet (Renew)
PR – PE657.498v01-00
Επί της ουσίας:

EMPL


Γνωμοδοτήσεις:

TRAN
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 12 Μαρτίου 2021, ώρα 12.00
4 Μαρτίου 2021, από τις 14.35 έως τις 15.00
7.	Παρουσίαση του ΠΟΕ σχετικά με τον ρόλο των ψηφιακών πλατφορμών εργασίας στον μετασχηματισμό του κόσμου της εργασίας
EMPL/9/05372
	Ανταλλαγή απόψεων
4 Μαρτίου 2021, από τις 15.00 έως τις 16.15
8.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Nicolas Schmit (Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων)
EMPL/9/02905
	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ)
* * *
4 Μαρτίου 2021, από τις 16.45 έως τις 18.45
9.	Επαρκείς κατώτατοι μισθοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση
EMPL/9/04532
***I	2020/0310(COD)	COM(2020)0682 – C9-0337/2020

Συνεισηγητές:

Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

Επί της ουσίας:

EMPL


Γνωμοδοτήσεις:

FEMM
	Ανταλλαγή απόψεων με συμφεροντούχους
10.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	17 Μαρτίου 2021, από τις 9.00 έως τις 12.00 και από τις 13.45 έως τις 16.15 και από τις 16.45 έως τις 18.45 (Βρυξέλλες)
18 Μαρτίου 2021, από τις 9.00 έως τις 11.00 και από τις 11.30 έως τις 12.30 και από τις 13.45 έως τις 15.45 (Βρυξέλλες)

