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Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

EMPL(2022)0124_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 24. januára 2022 od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.15 h
utorok 25. januára 2022 od 9.00 do 12.00 h a od 13.45 do 15.15 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (4Q2)
24. januára 2022 od 13.45 do 16.15 h
Otvorenie schôdze pod vedením dočasného predsedajúceho
Kontrola uznášaniaschopnosti a začiatok hlasovania na diaľku.
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní, budú musieť hlasovať výlučne pomocou systému hlasovania na diaľku EP Vote.
Čas ukončenia hlasovania oznámi osobitne predsedajúci a bude oznámený e-mailom.
1.	Voľba predsedu
S novozvoleným predsedníctvom
2.	Voľba prvého podpredsedu
3.	Voľba druhého podpredsedu
4.	Voľba tretieho podpredsedu
5.	Voľba štvrtého podpredsedu
6.	Prijatie programu schôdze
7.	Oznámenia predsedníctva
* * *
24. januára 2022 od 16.45 do 18.15 h
*** Za zatvorenými dverami ***
8.	Schôdza koordinátorov
25. januára 2022 od 9.00 do 10.00 h
*** Hlasovanie ***
Kontrola uznášaniaschopnosti a začatie prvého kola hlasovania na diaľku.
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní, budú musieť hlasovať výlučne pomocou systému hlasovania na diaľku EP Vote.
Čas ukončenia hlasovania bude oznámený osobitne predsedníctvom a prostredníctvom e-mailu.
EMPL/9/02909
9.	Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – EGF/2021/005 FR/Airbus – Francúzsko
EMPL/9/07984
	2021/0363(BUD)	COM(2021)0698 – C9-0011/2022

Gestorský výbor:

BUDG
Valérie Hayer (Renew)
PR – PE703.113v03-00
	prijatie návrhu stanoviska vo forme listu
10.	Zmena smernice 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci
EMPL/9/04211
***I	2020/0262(COD)	COM(2020)0571 – C9-0301/2020

Spravodajkyňa:

Stefania Zambelli (ID)

Gestorský výbor:

EMPL


Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI
Rozhodnutie: bez stanoviska
AM – PE680.806v01-00

JURI
Gilles Lebreton (ID)
AD – PE663.184v03-00
AM – PE680.867v01-00
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
*** Koniec hlasovania ***
25. januára 2022 od 10.00 do 12.00 h
11.	Spoločný hospodársky dialóg výborov ECON a EMPL a výmena názorov o jesennom balíku európskeho semestra 2022
EMPL/9/08125
	výmena názorov
(pozri osobitný návrh programu)
za účasti:
– Valdisa Dombrovskisa, výkonného podpredsedu pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí,
– Paola Gentiloniho, komisára pre hospodárstvo a
– Nicolasa Schmita, komisára pre pracovné miesta a sociálne práva
25. januára 2022 od 13.45 do 15.15 h
12.	Výmena názorov s francúzskou ministerkou práce, zamestnanosti a začlenenia Élisabeth Borneovou
EMPL/9/08127
	výmena názorov
– prezentácia programu predsedníctva Rady
13.	Rôzne otázky
14.	Nasledujúce schôdze
	31. januára – 1. februára 2022 (Brusel)

