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Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

EMPL(2021)0714_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 14.15 έως 15.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (1A002)
14 Ιουλίου 2021, από 9.00 έως 9.05
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	22 Απριλίου 2021	PV – PE691.433v01-00
3 Ιουνίου 2021	PV – PE693.750v01-00
7 Ιουνίου 2021	PV – PE693.841v01-00
*** 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
4.	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
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 12 Μαρτίου 2021, ώρα 12.00
5.	Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης: μια κοινή, ολιστική προσέγγιση για την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες
EMPL/9/04514
	2020/2243(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Ilana Cicurel (Renew)
PA – PE689.863v01-00
AM – PE692.688v01-00
Επί της ουσίας:

CULT*
Michaela Šojdrová (PPE)
PR – PE680.925v01-00
AM – PE693.784v01-00
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 30 Απριλίου 2021, ώρα 12.00
*** Λήξη των ψηφοφοριών ***
14 Ιουλίου 2021, από 9.05 έως 10.30
6.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Janez Cigler Kralj (υπουργό Εργασίας, Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας των Ευκαιριών της Σλοβενίας)
EMPL/9/05978
	Παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρίας του Συμβουλίου
14 Ιουλίου 2021, από 10.30 έως 11.00
7.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 - όλα τα τμήματα
EMPL/9/06233

Εισηγήτρια:

Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew)
PA – PE693.759v01-00
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
14 Ιουλίου 2021, από 11.00 έως 12.00
8.	Διάφορα
* * *
14 Ιουλίου 2021, από 14.15 έως 15.35
9.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Nicolas Schmit (Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων)
EMPL/9/02905
	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2021-2027 — Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας
10.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	1 Σεπτεμβρίου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 16.15 και από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)

