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Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

EMPL(2021)0304_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Joi, 4 martie 2021, 13.45 - 16.15 și 16.45 - 18.45
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
4 martie 2021, 13.45 - 13.50
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	1 octombrie 2020	PV – PE658.883v01-00

1 februarie 2021	PV – PE680.869v01-00
*** Votare ***
Deschiderea sesiunii de votare de la distanță pentru prima rundă de voturi.
Toți deputații care participă la vot vor vota exclusiv utilizând sistemul de votare la distanță EP Vote.
Ora la care se încheie sesiunea de votare va fi anunțată separat de președinte și prin e-mail.
	EMPL/9/02909
4.	Fondul social european Plus (FSE+)
	EMPL/9/01375
	***I	2018/0206(COD)	COM(2018)0382 – C8-0232/2018
Raportor:

David Casa (PPE)

Comisie competentă:

EMPL


	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

*** Sfârșitul votării ***
4 martie 2021, 13.50 - 13.55
5.	Coordonarea sistemelor de securitate socială
	EMPL/9/00193
	***I	2016/0397(COD)	COM(2016)0815 – C8-0521/2016
Raportoare:

Gabriele Bischoff (S&D)

Comisie competentă:

EMPL


Avize:

BUDG, LIBE, FEMM, PETI
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

4 martie 2021, 13.55 - 14.35
6.	Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecția socială a lucrătorilor pe platformele online - Noi forme de muncă legate de dezvoltarea domeniului digital
	EMPL/9/01674
		2019/2186(INI)	
Raportoare:

Sylvie Brunet (Renew)
PR – PE657.498v01-00
Comisie competentă:

EMPL


Avize:

TRAN
	Examinarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 12 martie 2021, 12.00
4 martie 2021, 14.35 - 15.00
7.	Prezentarea OIM privind rolul platformelor digitale de muncă în transformarea lumii muncii
	EMPL/9/05372
	Schimb de opinii

4 martie 2021, 15.00 - 16.15
8.	Schimb de opinii cu Nicolas Schmit (Comisar pentru locuri de muncă și drepturi sociale)
	EMPL/9/02905
	Schimb de opinii referitor la planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale

* * *
4 martie 2021, 16.45 - 18.45
9.	Un nivel adecvat al salariului minim în Uniunea Europeană
	EMPL/9/04532
	***I	2020/0310(COD)	COM(2020)0682 – C9-0337/2020
Coraportori:

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

Comisie competentă:

EMPL


Avize:

FEMM
	Schimb de opinii cu părțile interesate

10.	Reuniuni următoare
	17 martie 2021, 9.00 - 12.00 și 13.45 - 16.15 și 16.45 - 18.45 (Bruxelles)

18 martie 2021, 9.00 - 11.00 și 11.30 - 12.30 și 13.45 - 15.45 (Bruxelles)

