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Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

EMPL(2021)0526_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 26 maj 2021 kl. 9.00–12.00 och kl. 14.00–15.45
Torsdagen den 27 maj 2021 kl. 9.00–12.00 och kl. 13.45–15.45
Bryssel
Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)
26 maj 2021 kl. 9.00–9.05
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
	14 januari 2021	PV – PE663.309v01-00
27–28 januari 2021	PV – PE689.504v01-00
17–18 mars 2021	PV – PE689.870v01-00
13 april 2021	PV – PE691.309v01-00
19 april 2021	PV – PE691.377v01-00
26 april 2021	PV – PE691.465v01-00
26 maj 2021 kl. 9.05–10.35
4.	Utnämning av tre experter utan rösträtt till styrelsen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF), som utsetts av Europaparlamentet i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1339/2008
EMPL/9/05953
	Diskussion
26 maj 2021 kl. 10.35–11.20
5.	Rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare i samband med nya anställningsformer kopplade till den digitala utvecklingen
EMPL/9/01674
	2019/2186(INI)	

Föredragande:

Sylvie Brunet (Renew)
PR – PE657.498v01-00
AM – PE689.807v02-00
Ansvarigt utskott:

EMPL


Rådgivande utskott:

TRAN
Marianne Vind (S&D)
AD – PE663.114v02-00
AM – PE681.011v01-00
	Behandling av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 mars 2021 kl. 12.00
26 maj 2021 kl. 11.20–12.00
6.	Skyddet av personer med funktionsnedsättning genom framställningar - erfarenheter
EMPL/9/03388
	2020/2209(INI)	

Föredragande av yttrande:

Radan Kanev (PPE)
PA – PE691.289v01-00
Ansvarigt utskott:

PETI*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE660.308v02-00
AM – PE692.629v01-00
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 31 maj 2021 kl. 12.00
* * *
26 maj 2021 kl. 14.00–14.50
7.	Presentation av IMF:s studie om hyresbostäder till rimlig kostnad som en del av Europas återhämtning
EMPL/9/06021
	Redogörelse
26 maj 2021 kl. 14.50–15.40
8.	Presentation av Europeiska revisionsrättens översikt om EU:s åtgärder mot låg digital kompetens
EMPL/9/06020
	Redogörelse
* * *
27 maj 2021 kl. 9.00–9.05
*** Omröstning ***
Inledande av den första omgången av distansomröstningen.
Samtliga ledamöter som deltar i omröstningen röstar uteslutande med hjälp av distansomröstningssystemet EP Vote.
Tidpunkten för avslutande av omröstningsomgången kommer att tillkännages separat av ordföranden och via e-post.
EMPL/9/02909
9.	Utnämning av tre experter utan rösträtt till styrelsen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF), som utsetts av Europaparlamentet i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1339/2008
EMPL/9/05953
10.	Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Tyskland – EGF/2020/003 DE/GMH Guss
EMPL/9/05929
	2021/0107(BUD)	COM(2021)0207 – C9-0156/2021

Föredragande av yttrande:

Tomáš Zdechovský (PPE)

Ansvarigt utskott:

BUDG
Jens Geier (S&D)
PR – PE692.655v02-00
AM – PE692.809v01-00
	Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse
11.	Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/004 NL/ KLM - Nederländerna
EMPL/9/05986
	2021/0115(BUD)	COM(2021)0226 – C9-0161/2021

Föredragande av yttrande:

Tomáš Zdechovský (PPE)

Ansvarigt utskott:

BUDG
Monika Vana (Verts/ALE)
PR – PE692.741v01-00
	Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse
12.	Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/005 BE/Swissport - Belgien
EMPL/9/05913
	2021/0109(BUD)	COM(2021)0212 – C9-0159/2021

Föredragande av yttrande:

Tomáš Zdechovský (PPE)

Ansvarigt utskott:

BUDG
Olivier Chastel (Renew)
PR – PE692.625v01-00
AM – PE692.810v01-00
	Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse
13.	Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/007 FI/Finnair – Finland
EMPL/9/05980
	2021/0116(BUD)	COM(2021)0227 – C9-0162/2021

Föredragande av yttrande:

Tomáš Zdechovský (PPE)

Ansvarigt utskott:

BUDG
Eero Heinäluoma (S&D)
PR – PE692.745v01-00
	Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse
14.	Den gamla kontinentens åldrande – möjligheter och utmaningar i samband med politiken för åldrande efter 2020
EMPL/9/01676
	2020/2008(INI)	

Föredragande:

Beata Szydło (ECR)
PR – PE657.302v01-00
AM – PE658.923v01-00
AM – PE658.865v01-00
Ansvarigt utskott:

EMPL


Rådgivande utskott:

ECON
Beslut: inget yttrande


AGRI
Luke Ming Flanagan (The Left)
AD – PE657.234v02-00
AM – PE658.730v01-00
Ståndpunkter i form av ändringsförslag:

FEMM
Christine Anderson (ID)
AD – PE658.702v01-00
	Antagande av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 8 oktober 2020 kl. 12.00
*** Omröstningen avslutas ***
27 maj 2021 kl. 9.05–10.00
15.	Skydd av arbetstagare mot asbest
EMPL/9/01680
	2019/2182(INL)	

Föredragande:

Nikolaj Villumsen (The Left)
PR – PE689.800v01-00
AM – PE691.469v02-00
Ansvarigt utskott:

EMPL*


Rådgivande utskott:

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

IMCO*
Anne-Sophie Pelletier (The Left)
PA – PE691.081v01-00
	Behandling av ändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 27 april 2021 kl. 12.00
* * *
27 maj 2021 kl. 10.30–12.00
Inom stängda dörrar
16.	Samordnarnas sammanträde
* * *
27 maj 2021 kl. 13.45–15.45
17.	Utfrågning om Amazons angrepp på arbetstagares grundläggande rättigheter och friheter: mötes- och föreningsfrihet och förhandlingsrätt och rätt till kollektiva åtgärder
EMPL/9/05350
	Se separat förslag till föredragningslista
18.	Kommande sammanträden
	3 juni 2021 kl. 9.00–12.00 och kl. 13.45–16.15 (Bryssel)
7 juni 2021 kl. 14.00–14.15 och kl. 17.10–18.20 (Bryssel)

