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Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

EMPL(2021)0614_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 14 juni 2021 kl. 13.45–16.15 och kl. 16.45–18.15
Tisdagen den 15 juni 2021 kl. 10.00–12.00 och kl. 13.45–15.45
Bryssel
Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002)
14 juni 2021 kl. 13.45–14.15
1.	Val av ordförande
* * *
14 juni 2021 kl. 14.15–14.20
2.	Godkännande av föredragningslistan
3.	Meddelanden från ordföranden
14 juni 2021 kl. 14.20–15.35
4.	Utfrågning av Juan Menéndez-Valdés, kandidat till tjänsten som verkställande direktör för EU-Osha
EMPL/9/05584
	Utfrågning
14 juni 2021 kl. 15.35–16.15
5.	Införande av ett europeiskt socialförsäkringsnummer med ett personligt arbetstagarkort
EMPL/9/05737
	2021/2620(RSP)	

Medföredragande:

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
Ansvarigt utskott:

EMPL


	Diskussion med kommissionens företrädare
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 25 juni 2021 kl. 12.00
* * *
14 juni 2021 kl. 16.45–18.15
Inom stängda dörrar i SPINELLI 5G2
6.	Samordnarnas sammanträde
* * *
15 juni 2021 kl. 10.00–10.05
*** 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
7.	Avhjälpande av Covid-19-pandemins negativa sociala konsekvenser
EMPL/9/06178
	2021/2734(RSP)	

Medföredragande:

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)

Ansvarigt utskott:

EMPL


	Godkännande av fråga för muntligt besvarande
*** Omröstningen avslutas ***
15 juni 2021 kl. 10.05–11.00
8.	Diskussion med Michael O’Flaherty (direktör för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)) om byråns yttrande över jämlikhet i EU 20 år efter det ursprungliga genomförandet av direktiven om jämlikhet
EMPL/9/04536
	Diskussion
15 juni 2021 kl. 11.00–12.00
9.	Diskussion med Helena Dalli (kommissionsledamot med ansvar för jämställdhet)
EMPL/9/02906
	Diskussion inom den strukturerade dialogen
* * *
15 juni 2021 kl. 13.45–15.45
10.	EU–Afrika: att möta sociala och ekonomiska utmaningar tillsammans
EMPL/9/06120
	Se separat förslag till föredragningslista – gemensamt sammanträde med delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet
11.	Kommande sammanträden
	28 juni 2021 kl. 13.45–16.15 och kl. 16.45–18.45 (Bryssel)

