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Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EMPL(2022)0519_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Donderdag 19 mei 2022, 14.00 - 16.00 uur en 17.00 - 18.30 uur
Brussel
Zaal: József Antall (2Q2)
19 mei 2022, 14.00 - 16.00 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	1 september 2021	PV – PE696.445v01-00
30 september 2021	PV – PE697.676v01-00
16-17 maart 2022	PV – PE729.948v01-00
28 maart 2022	PV – PE730.094v01-00
*** Stemming ***
Vaststelling van het quorum en opening van de stemming op afstand voor de eerste stemronde.
Alle leden die aan de stemming deelnemen, stemmen uitsluitend via het systeem voor stemmen op afstand EP Vote.
Het tijdstip waarop de stemming wordt gesloten, wordt afzonderlijk meegedeeld door de voorzitter en per e-mail.
Het tijdstip en de duur van de tweede stemming worden eveneens afzonderlijk meegedeeld door de voorzitter en per e-mail.
EMPL/9/02909
- Eerste stemming: 14.00 - 15.15 uur
- Tweede stemming: 16.15 - 17.30 uur
4.	Stemming over het resultaat van de gestructureerde dialoog
EMPL/9/08973
	Goedkeuring
*** Einde stemming ***
5.	Delegatie van de Commissie werkgelegenheid naar Eurofound, 11 en 12 april 2022
EMPL/9/08764
	Verslaggeving aan de commissie
6.	Delegatie van de Commissie werkgelegenheid naar Polen, 11-13 mei 2022
EMPL/9/08784
	Verslaggeving aan de commissie
7.	De situatie van gemarginaliseerde Romagemeenschappen die in nederzettingen in de EU wonen
EMPL/9/08959
	2022/2662(RSP)	

Corapporteurs:

Miriam Lexmann (PPE)
Milan Brglez (S&D)
Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew)
Romeo Franz (Verts/ALE)
Elżbieta Rafalska (ECR)
Eugenia Rodríguez Palop (The Left)
Dragoș Pîslaru (Renew)
RD – PE731.788v01-00
Bevoegd:

EMPL


	Behandeling ontwerpresolutie
Termijn voor de indiening van amendementen: 24 mei 2022, 12.00 uur
8.	De arbeidsomstandigheden bij platformwerk verbeteren
EMPL/9/07945
***I	2021/0414(COD)	COM(2021)0762 – C9-0454/2021

Rapporteur:

Elisabetta Gualmini (S&D)
PR – PE731.497v01-00
Bevoegd:

EMPL


Adviezen:

TRAN
Marianne Vind (S&D)

	Behandeling ontwerpverslag
Gedachtewisseling met belanghebbenden
Termijn voor de indiening van amendementen: 1 juni 2022, 12.00 uur
9.	Volgende vergaderingen
	13 juni 2022, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)
14 juni 2022, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)
* * *
19 mei 2022, 17.00 - 18.30 uur
*** Met gesloten deuren ***
10.	Coördinatorenvergadering

