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Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EMPL(2021)0614_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 14 juni 2021, 13.45 - 16.15 uur en 16.45 - 18.15 uur
Dinsdag 15 juni 2021, 10.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur
Brussel
Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)
14 juni 2021, 13.45 - 14.15 uur
1.	Verkiezing van de voorzitter
* * *
14 juni 2021, 14.15 - 14.20 uur
2.	Aanneming van de agenda
3.	Mededelingen van de voorzitter
14 juni 2021, 14.20 - 15.35 uur
4.	Hoorzitting met Juan Menéndez-Valdés, de voorgedragen uitvoerend directeur van EU-OSHA
EMPL/9/05584
	Hoorzitting
14 juni 2021, 15.35 - 16.15 uur
5.	Invoering van een Europees socialezekerheidsnummer met een persoonlijke arbeidskaart
EMPL/9/05737
	2021/2620(RSP)	

Corapporteurs:

Jeroen Lenaers (PPE)
Marianne Vind (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)
Elena Lizzi (ID)
Mounir Satouri (Verts/ALE)
Elżbieta Rafalska (ECR)
Nikolaj Villumsen (The Left)
RE – PE691.243v01-00
QO – PE691.245v01-00
Bevoegd:

EMPL


	Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie
Termijn voor de indiening van amendementen: 25 juni 2021, 12.00 uur
* * *
14 juni 2021, 16.45 - 18.15 uur
Met gesloten deuren in zaal SPINELLI 5G2
6.	Coördinatorenvergadering
* * *
15 juni 2021, 10.00 - 10.05 uur
*** Stemming ***
Opening van de stemming op afstand voor de eerste stemronde
Alle leden die deelnemen aan de stemming stemmen uitsluitend via het systeem voor stemmen op afstand EP Vote.
Het tijdstip waarop de stemming wordt gesloten, wordt door de voorzitter afzonderlijk en per e-mail meegedeeld.
EMPL/9/02909
7.	De negatieve sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie omkeren
EMPL/9/06178
	2021/2734(RSP)	

Corapporteurs:

Dennis Radtke (PPE)
Manuel Pizarro (S&D)
Atidzhe Alieva-Veli (Renew)
Elena Lizzi (ID)
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
Elżbieta Rafalska (ECR)
Leila Chaibi (The Left)

Bevoegd:

EMPL


	Goedkeuring van een vraag met verzoek om mondeling antwoord
*** Einde stemming ***
15 juni 2021, 10.05 - 11.00 uur
8.	Gedachtewisseling met Michael O´Flaherty (directeur van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)) over gelijkheid in de EU, twintig jaar na de eerste tenuitvoerlegging van de richtlijnen inzake gelijke behandeling
EMPL/9/04536
	Gedachtewisseling
15 juni 2021, 11.00 - 12.00 uur
9.	Gedachtewisseling met Helena Dalli (commissaris voor Gelijkheid )
EMPL/9/02906
	Gedachtewisseling als onderdeel van de gestructureerde dialoog
* * *
15 juni 2021, 13.45 - 15.45 uur
10.	EU-Afrika: samen de sociaal-economische uitdagingen aangaan
EMPL/9/06120
	Zie afzonderlijke ontwerpagenda – Gezamenlijke vergadering met de Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement (DPAP)
11.	Volgende vergaderingen
	28 juni 2021, 13.45 - 16.15 uur en 16.45 - 18.45 uur (Brussel)

