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Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

EMPL(2021)0526_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 26 Μαΐου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 14.00 έως 15.45
Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 15.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (3C050)
26 Μαΐου 2021, από 9.00 έως 9.05
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	14 Ιανουαρίου 2021	PV – PE663.309v01-00
27-28 Ιανουαρίου 2021	PV – PE689.504v01-00
17-18 Μαρτίου 2021	PV – PE689.870v01-00
13 Απριλίου 2021	PV – PE691.309v01-00
19 Απριλίου 2021	PV – PE691.377v01-00
26 Απριλίου 2021	PV – PE691.465v01-00
26 Μαΐου 2021, από 9.05 έως 10.35
4.	Διορισμός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1339/2008, τριών εμπειρογνωμόνων χωρίς δικαίωμα ψήφου στο διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
EMPL/9/05953
	Ανταλλαγή απόψεων
26 Μαΐου 2021, από 10.35 έως 11.20
5.	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
AM – PE689.807v02-00
Επί της ουσίας:

EMPL


Γνωμοδοτήσεις:

TRAN
Marianne Vind (S&D)
AD – PE663.114v02-00
AM – PE681.011v01-00
	Εξέταση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 12 Μαρτίου 2021, ώρα 12.00
26 Μαΐου 2021, από 11.20 έως 12.00
6.	Η προστασία των ατόμων με αναπηρίες μέσω αναφορών: διδάγματα που αποκομίστηκαν
EMPL/9/03388
	2020/2209(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Radan Kanev (PPE)
PA – PE691.289v01-00
Επί της ουσίας:

PETI*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE660.308v02-00
AM – PE692.629v01-00
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 31 Μαΐου 2021, ώρα 12.00
* * *
26 Μαΐου 2021, από 14.00 έως 14.50
7.	Παρουσίαση της μελέτης του ΔΝΤ σχετικά με τις κατοικίες προσιτού ενοικίου και τον τρόπο με τον οποίο θα ενταχθούν στην ανάκαμψη της Ευρώπης
EMPL/9/06021
	Παρουσίαση
26 Μαΐου 2021, από 14.50 έως 15.40
8.	Παρουσίαση της επισκόπησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με δράσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση του χαμηλού επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων
EMPL/9/06020
	Παρουσίαση
* * *
27 Μαΐου 2021, από 9.00 έως 9.05
*** 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
9.	Διορισμός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1339/2008, τριών εμπειρογνωμόνων χωρίς δικαίωμα ψήφου στο διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
EMPL/9/05953
10.	Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – EGF/2020/003 DE/GMH Guss - Γερμανία
EMPL/9/05929
	2021/0107(BUD)	COM(2021)0207 – C9-0156/2021

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Tomáš Zdechovský (PPE)

Επί της ουσίας:

BUDG
Jens Geier (S&D)
PR – PE692.655v02-00
AM – PE692.809v01-00
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής
11.	Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ύστερα από αίτηση που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες – EGF/2020/004 NL/KLM
EMPL/9/05986
	2021/0115(BUD)	COM(2021)0226 – C9-0161/2021

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Tomáš Zdechovský (PPE)

Επί της ουσίας:

BUDG
Monika Vana (Verts/ALE)
PR – PE692.741v01-00
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής
12.	Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - EGF/2020/005 BE/Swissport - Βέλγιο
EMPL/9/05913
	2021/0109(BUD)	COM(2021)0212 – C9-0159/2021

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Tomáš Zdechovský (PPE)

Επί της ουσίας:

BUDG
Olivier Chastel (Renew)
PR – PE692.625v01-00
AM – PE692.810v01-00
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής
13.	Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ύστερα από αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία – EGF/2020/007 FI/Finnair
EMPL/9/05980
	2021/0116(BUD)	COM(2021)0227 – C9-0162/2021

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Tomáš Zdechovský (PPE)

Επί της ουσίας:

BUDG
Eero Heinäluoma (S&D)
PR – PE692.745v01-00
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής
14.	Η Γηραιά Ήπειρος γερνάει - δυνατότητες και προκλήσεις σχετικά με την πολιτική για τη γήρανση για την περίοδο μετά το 2020
EMPL/9/01676
	2020/2008(INI)	

Εισηγήτρια:

Beata Szydło (ECR)
PR – PE657.302v01-00
AM – PE658.923v01-00
AM – PE658.865v01-00
Επί της ουσίας:

EMPL


Γνωμοδοτήσεις:

ECON
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


AGRI
Luke Ming Flanagan (The Left)
AD – PE657.234v02-00
AM – PE658.730v01-00
Θέσεις υπό μορφή τροπολογιών:

FEMM
Christine Anderson (ID)
AD – PE658.702v01-00
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 8 Οκτωβρίου 2020, ώρα 12.00
*** Λήξη των ψηφοφοριών ***
27 Μαΐου 2021, από 9.05 έως 10.00
15.	Προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο
EMPL/9/01680
	2019/2182(INL)	

Εισηγητής:

Nikolaj Villumsen (The Left)
PR – PE689.800v01-00
AM – PE691.469v02-00
Επί της ουσίας:

EMPL*


Γνωμοδοτήσεις:

ENVI*
Manuel Bompard (The Left)
PA – PE691.447v01-00

IMCO*
Anne-Sophie Pelletier (The Left)
PA – PE691.081v01-00
	Εξέταση των τροπολογιών
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 27 Απριλίου 2021, ώρα 12.00
* * *
27 Μαΐου 2021, από 10.30 έως 12.00
Κεκλεισμένων των θυρών
16.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
27 Μαΐου 2021, από 13.45 έως 15.45
17.	Ακρόαση σχετικά με την Amazon όσον αφορά τις επιθέσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των εργαζομένων: η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα διαπραγμάτευσης και συλλογικών δράσεων
EMPL/9/05350
	Βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης
18.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	3 Ιουνίου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 16.15 (Βρυξέλλες)
7 Ιουνίου 2021, από 14.00 έως 14.15 και από 17.10 έως 18.20 (Βρυξέλλες)

