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Комисия по правата на жените и равенството между половете

FEMM(2019)1204_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Сряда, 4 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч.
Четвъртък, 5 декември 2019 г., 9.00–13.00 ч.
Брюксел
Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)
4 декември 2019 г., 9.00–10.00 ч.  (при закрити врати)
1.	Заседание на координаторите
* * *
4 декември 2019 г., 10.00–12.30 ч.
В присъствието на Съвета и на Комисията
2.	Приемане на дневния ред
3.	Съобщения на председателя
МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.
4.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	4 септември 2019 г.	PV – PE641.143v01-00
23 септември 2019 г.	PV – PE641.259v01-00
30 септември 2019 г.	PV – PE643.067v01-00
5.	Стратегия на ЕС за равенство между половете (2020 - 2024 г.)
FEMM/9/01907
	Изслушване
* * *
Внимание: Промяна на зала: заседанието на комисията на 5 декември ще се проведе в зала „Йожеф Антал“ 6Q2
5 декември 2019 г., 9.00–10.00 ч.
Съвместно с комисията по развитие (DEVE)
6.	25-а годишнина от Международната конференция за населението и развитието (МКНР25) (среща на високо равнище в Найроби)
FEMM/9/01910
	Разглеждане на измененията
7.	Командировка на делегации на комисиите DEVE и FEMM с оглед на тяхното участие в срещата на високо равнище на ООН относно 25-годишнината на Международната конференция за населението и развитието в Найроби, Кения, 2019 г.
FEMM/9/01352
Одобряване на доклада за командировката: очаква се потвърждение
* * *
5 декември 2019 г., 10.00–11.00 ч.
8.	Форум за равенство между поколенията
FEMM/9/01845
	Размяна на мнения
5 декември 2019 г., 11.00–12.00 ч.
9.	Европейски институт за равенство между половете
FEMM/9/00588
	Представяне на индекса за равенството между половете
10.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
FEMM/9/00821
	2019/2089(DEC)	COM(2019)0316[34] – C9-0084/2019

Докладчик по становище:

Франсис Фицджералд (PPE)
PA – PE641.173v01-00
AM – PE643.135v01-00
Водеща:

CONT –
Ришард Чарнецки (ECR)

 
	Разглеждане на измененията
11.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия
FEMM/9/01023
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Докладчик по становище:

Франсис Фицджералд (PPE)
PA – PE641.174v01-00
AM – PE643.136v01-00
Водеща:

CONT –
Моника Холмайер (PPE)

 
	Разглеждане на измененията
5 декември 2019 г., 12.00–13.00 ч.
12.	Дискриминация, основана на пола, в Западните Балкани
FEMM/9/01846
	Размяна на мнения: очаква се потвърждение
13.	Разни въпроси
14.	Следващи заседания
	22 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)
23 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

