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Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

EMPL(2021)1025_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 25. oktober 2021 kl. 13.45-16.15
Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 9.00-12.00 og 13.45-16.15
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (4Q2)
Den 25. oktober 2021 kl. 13.45-13.50
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
Den 25. oktober 2021 kl. 13.50-14.35
3.	Bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (herunder gennem minimumsindkomstordninger)
EMPL/9/07108
	Forelæggelse af undersøgelse
Den 25. oktober 2021 kl. 14.35-15.20
4.	Romodrom-projektets vigtigste resultater inden for social inklusion, integration af romamindretallet og hjemløshed
EMPL/9/07377
	Drøftelse med Marie Gailovà (grundlægger af/retlig repræsentant for Romodrom)
Den 25. oktober 2021 kl. 15.20-16.15
5.	SURE: Et år senere
EMPL/9/07392
	Redegørelse ved Kommissionen
* * *
Den 26. oktober 2021 kl. 9.00-9.05
*** Afstemning ***
Åbning af fjernafstemning for første afstemningsrunde.
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, stemmer udelukkende ved fjernafstemning.
Afstemningsrundens sluttidspunkt meddeles separat af formanden og pr. e-mail
EMPL/9/02909
6.	Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Spanien
EMPL/9/07359
	2021/0316(BUD)	COM(2021)0618 – C9-0377/2021

Kor.udv.:

BUDG
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
PR – PE698.965v01-00
	Vedtagelse af udkast til udtalelse i form af en skrivelse
7.	Indførelse af et europæisk socialsikringsnummer med et personligt arbejdskort
EMPL/9/05737
	2021/2620(RSP)	

Medordførere:

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
AM – PE695.092v01-00
Kor.udv.:

EMPL


	Vedtagelse af forespørgsel til mundtlig besvarelse
Vedtagelse af forslag til beslutning på baggrund af en forespørgsel til mundtlig besvarelse
Frist for ændringsforslag: den 25. juni 2021 kl. 12.00
*** Afstemning afsluttet ***
Den 26. oktober 2021 kl. 9.05-9.50
8.	Aldringspolitikker: adgang til tjenesteydelser i forskellige medlemsstater
EMPL/9/07113
	Forelæggelse af undersøgelse
Den 26. oktober 2021 kl. 9.50-11.50
9.	Digitale værktøjer til koordinering af de sociale sikringsordninger
EMPL/9/06842
	Drøftelse med interesserenter
* * *
Den 26. oktober 2021 kl. 13.45-15.30
10.	Ligestilling mellem kønnene og de socioøkonomiske konsekvenser af covid-19-pandemien
EMPL/9/07378
	Drøftelse med EIGE
Den 26. oktober 2021 kl. 15.30-16.15
11.	En ny EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen efter 2020 (herunder en bedre beskyttelse af arbejdstagere mod eksponering for skadelige stoffer, stres på arbejdspladsen og skader som følge af gentagne bevægelser)
EMPL/9/06417
	2021/2165(INI)	

Ordfører:

Marianne Vind (S&D)
PR – PE697.687v01-00
Kor.udv.:

EMPL


	Behandling af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 9. november 2021 kl. 12.00
12.	Næste møder
	den 11. november 2021 kl. 14.15-15.30 og 16.30-17.45 (Bruxelles)
den 15. november 2021 kl. 13.45-16.15 og 17.05-18.20 (Bruxelles)
den 18. november 2021 kl. 13.45-16.15 og 16.45-18.45 (Bruxelles)

