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Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

EMPL(2021)0317_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021, από 13.45 έως 16.15
Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021, από 9.00 έως 11.00 και από 11.30 έως 12.30  (συνεδρίαση των συντονιστών)
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q2)
17 Μαρτίου 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 από την πρόεδρο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
EMPL/9/02909
3.	Επιπτώσεις των κανόνων της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων και υπηρεσιών: η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ ως εργαλείο για την αντιστοίχιση των αναγκών της αγοράς εργασίας με τις δεξιότητες
EMPL/9/01672
	2020/2007(INI)	

Εισηγητής:

Radan Kanev (PPE)
PR – PE660.195v01-00
AM – PE662.032v01-00
Επί της ουσίας:

EMPL*


Γνωμοδοτήσεις:

IMCO*
Morten Løkkegaard (Renew)
AD – PE657.157v02-00
AM – PE658.913v01-00

AGRI
Ruža Tomašić (ECR)
AD – PE648.630v02-00
AM – PE650.469v01-00
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 9 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12.00
4.	Αλιείς για το μέλλον: προσέλκυση μιας νέας γενιάς εργαζομένων 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
AM – PE689.480v02-00
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 17 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12.00
5.	Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση των φραγμών στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της ΤΝ 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
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 18 Ιανουαρίου 2021, ώρα 12.00
6.	Αυτισμός και απασχόληση χωρίς αποκλεισμούς
EMPL/9/02598
	2020/2585(RSP)	

Συνεισηγητές:

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
Pierfrancesco Majorino (S&D)
Jordi Cañas (Renew)
Stefania Zambelli (ID)
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
José Gusmão (The Left)

Επί της ουσίας:

EMPL


	Έγκριση ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης
7.	Αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και απασχόλησης στον τομέα των αερομεταφορών
EMPL/9/05460

Συνεισηγητές:

Dennis Radtke (PPE)
Alicia Homs Ginel (S&D)
Sylvie Brunet (Renew)
France Jamet (ID)
Mounir Satouri (Verts/ALE)
Elżbieta Rafalska (ECR)
Sandra Pereira (The Left)

	Έγκριση ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης
*** Λήξη των ψηφοφοριών ***
17 Μαρτίου 2021, από 13.50 έως 14.35
8.	Ανταλλαγή απόψεων με την Helena Dalli (Επίτροπο Ισότητας)
EMPL/9/02906
	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη στρατηγική για τις αναπηρίες
17 Μαρτίου 2021, από 14.35 έως 16.05
9.	Ανταλλαγή απόψεων με την Helena Dalli (Επίτροπο Ισότητας)
EMPL/9/02906
	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια των αμοιβών
17 Μαρτίου 2021, από 16.05 έως 16.15
10.	Διάφορα
* * *
18 Μαρτίου 2021, από 9.00 έως 11.00
11.	Ακρόαση σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (2021-2027), συμπεριλαμβανομένου του αμιάντου
EMPL/9/05349
	Βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης
12.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	25 Μαρτίου 2021, από 15.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)
* * *
18 Μαρτίου 2021, από 11.30 έως 12.30
Κεκλεισμένων των θυρών
13.	Συνεδρίαση των συντονιστών

