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Комисия по правата на жените и равенството между половете

FEMM(2020)0122_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Сряда, 22 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч.
Брюксел
Зала: „Алтиеро Спинели“ (1G-3)
22 януари 2020 г., 9.00–10.00 ч.  (при закрити врати)
1.	Заседание на координаторите
* * *
В присъствието на Съвета и на Комисията
22 януари 2020 г., 10.00–11.00 ч.
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.
*** Време за електронно гласуване ***
Съвместно с комисията по развитие (DEVE)
4.	25-ата годишнина на Международната конференция за населението и развитието (ICPD25) – срещата на върха в Найроби
FEMM/9/02045
	Приемане на въпрос с искане за устен отговор
Приемане на предложението за резолюция
* * *
5.	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 – PE643.135v02-00
Водеща:

CONT –
Ришард Чарнецки (ECR)
PR – PE639.859v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
6.	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)
PR – PE639.827v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
7.	Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа, 2020 г.
FEMM/9/02033
	2019/2212(INI)	

Докладчик по становище:

Лина Галвес Муньос (S&D)

Водеща:

EMPL* –
Клара Добрев (S&D)

 
	Приемане на проекта на позиция под формата на изменения
8.	Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените
FEMM/9/02034
	2019/2967(RSP)	

Водеща:

FEMM


 
	Приемане на въпрос с искане за устен отговор
*** Край на електронното гласуване ***
22 януари 2020 г., 11.00–12.30 ч.
9.	Председателство на Съвета
FEMM/9/00593
	Представяне от Весна Бедекович, министър по въпросите на демографията, семейството и младежта, Хърватия
10.	Разни въпроси
11.	Следващи заседания
	18 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)
* * *
23 януари 2019 г., 9.00 – 12.30 ч.
Заседанието е отменено.

