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Комисия по правата на жените и равенството между половете

FEMM(2020)0625_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Извънредно заседание
Четвъртък, 25 юни 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 16.45–18.45 ч.
Брюксел
Зала: Дистанционно участие (чрез „Йожеф Антал“ 4Q1)
25 юни 2020 г., 9.00–11.00 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.
* * *
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване на ИЗМЕНЕНИЯТА (успоредно с дейности на комисията)
Гласуването ще се проведе от 9.00 ч. до 10.00 ч.
Процедура за дистанционно гласуване ***
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването — или намиращи се в заседателната зала на комисията, или чрез дистанционно участие — ще гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване, съдържащи листи за гласуване.
3.	Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите
FEMM/9/02030
	2019/2188(INI)	

Докладчик по становище:

Вилия Блинкевичуте (S&D)
PA – PE650.376v01-00
AM – PE650.656v01-00
Водеща:

EMPL
Йозлем Демирел (GUE/NGL)

 
	Приемане на измененията
* * *
4.	Перспективата за равенство между половете по време на кризата с Covid-19 и в периода след кризата
FEMM/9/02857

Докладчик:

Франсис Фицджералд (PPE)
PR – PE653.727v01-00
 
	Разглеждане на проекта на доклад
5.	Равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС
FEMM/9/01545
	2019/2167(INI)	

Докладчик:

Ернест Уртасун (Verts/ALE)
PR – PE648.621v01-00
AM – PE650.560v01-00
Водеща:

FEMM*


Подпомагаща:

AFET*
Хана Нойман (Verts/ALE)
PA – PE648.587v01-00
AM – PE650.566v01-00
 
	Разглеждане на измененията
6.	Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Република Полша на принципите на правовата държава
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	

Докладчик по становище:

Евелин Регнер (S&D)
PA – PE652.283v02-00
AM – PE653.743v01-00
Водеща:

LIBE
Хуан Фернандо Лопес Агилар (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
 
	Разглеждане на проекта на становище
Разглеждане на измененията
7.	Изкуственият интелект в образованието, културата и аудиовизуалния сектор
FEMM/9/02039
	2020/2017(INI)	

Докладчик по становище:

Мария Да Граса Карвалю (PPE)
PA – PE646.839v01-00
AM – PE652.604v01-00
Водеща:

CULT*
Сабине Ферхайен (PPE)

 
	Разглеждане на проекта на становище
Разглеждане на измененията
8.	Командировка в Хърватия – 2020 г.
FEMM/9/01554




CR – PE647.088v01-00
 
Одобряване на доклада за командировката
* * *
25 юни 2020 г., 16.45–18.00 ч.
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване на ОКОНЧАТЕЛНИЯ ТЕКСТ (успоредно с дейности на комисията)
Гласуването ще се проведе от 16.50 ч. до 17.50 ч.
Процедура за дистанционно гласуване ***
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването — или намиращи се в заседателната зала на комисията, или чрез дистанционно участие — ще гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване, съдържащи листи за гласуване.
Резултатите от окончателното гласуване ще бъдат съобщени по електронната поща и публикувани на уебсайта на комисията по правата на жените и равенството между половете.
9.	Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите
FEMM/9/02030
	2019/2188(INI)	

Докладчик по становище:

Вилия Блинкевичуте (S&D)
PA – PE650.376v01-00
AM – PE650.656v01-00
Водеща:

EMPL
Вилия Блинкевичуте (GUE/NGL)

 
	Приемане на проекта на становище
* * *
10.	Мрежа за интегриране на принципа на равенство между половете
FEMM/9/00591
	Размяна на мнения
вж. отделен проект на програма
11.	Разни въпроси
12.	Следващи заседания
	3 юли 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 13.45–15.45 ч. (Брюксел)
* * *
25 юни 2020 г., 18.00–18.45 ч.  (при закрити врати)
13.	Заседание на координаторите

