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Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

EMPL(2021)1025_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 25 oktober 2021 kl. 13.45–16.15
Tisdagen den 26 oktober 2021 kl. 9.00–12.00 och kl. 13.45–16.15
Bryssel
Lokal: József Antall (4Q2)
25 oktober 2021 kl. 13.45–13.50
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
25 oktober 2021 kl. 13.50–14.35
3.	Bekämpning av fattigdom och social utestängning (bland annat genom system för minimiinkomst)
EMPL/9/07108
	Redogörelse för en studie
25 oktober 2021 kl. 14.35–15.20
4.	Romodrom-projektets huvudsakliga resultat på området social inkludering, integration av den romska minoriteten och hemlöshet
EMPL/9/07377
	Diskussion med Marie Gailovà (grundare av Romodrom/företrädare)
25 oktober 2021 kl. 15.20–16.15
5.	SURE: ett år senare
EMPL/9/07392
	Föredragning av kommissionen
* * *
26 oktober 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
6.	Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Spanien
EMPL/9/07359
	2021/0316(BUD)	COM(2021)0618 – C9-0377/2021

Ansvarigt utskott:

BUDG
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
PR – PE698.965v01-00
	Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse
7.	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
AM – PE695.092v01-00
Ansvarigt utskott:

EMPL


	Godkännande av fråga för muntligt besvarande
Antagande av förslag till resolution ingivet till följd av en fråga för muntligt besvarande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 25 juni 2021 kl. 12.00
*** Omröstningen avslutas ***
26 oktober 2021 kl. 9.05–9.50
8.	Politik för åldrande: tillgång till tjänster i olika medlemsstater
EMPL/9/07113
	Redogörelse för en studie
26 oktober 2021 kl. 9.50–11.50
9.	Digitala verktyg för samordning av de sociala trygghetssystemen
EMPL/9/06842
	Diskussion med berörda parter
* * *
26 oktober 2021 kl. 13.45–15.30
10.	Jämställdhet och de socioekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin
EMPL/9/07378
	Diskussion med Europeiska jämställdhetsinstitutet
26 oktober 2021 kl. 15.30–16.15
11.	En ny strategisk EU-ram för arbetsmiljö efter 2020 (inklusive ett bättre skydd för arbetstagare mot exponering för skadliga ämnen, arbetsrelaterad stress och skador från repetitiva rörelser)
EMPL/9/06417
	2021/2165(INI)	

Föredragande:

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

EMPL


	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 9 november 2021 kl. 12.00
12.	Kommande sammanträden
	11 november 2021 kl. 14.15–15.30 och kl. 16.30–17.45 (Bryssel)
15 november 2021 kl. 13.45–16.15 och kl. 17.05–18.20 (Bryssel)
18 november 2021 kl. 13.45–16.15 och kl. 16.45–18.45 (Bryssel)

