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Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

FEMM(2020)0625_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Mimořádná schůze
Čtvrtek 25. června 2020, 9:00–11:00 a 16:45–18:45
Brusel
Místnost: účast na dálku (József Antall 4Q1)
25. června 2020, 9:00–11:00
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedkyně
VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE ČASOVÝ ROZPIS JE POUZE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE V PRŮBĚHU SCHŮZE ZMĚNIT.
* * *
Zahájení hlasování o POZMĚŇOVACÍCH NÁVRZÍCH na dálku (souběžně s jednáním výboru)
Hlasování bude probíhat od 9:00 do 10:00.
***Postup hlasování na dálku***
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už budou přítomni v zasedací místnosti, nebo se schůze zúčastní na dálku, budou hlasovat elektronickou poštou pomocí tištěných hlasovacích lístků a seznamů.
3.	Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících
FEMM/9/02030
	2019/2188(INI)	

Zpravodajka:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)
PA – PE650.376v01-00
AM – PE650.656v01-00
Příslušný výbor:

EMPL
Özlem Demirel (GUE/NGL)

 
	přijetí pozměňovacích návrhů
* * *
4.	Genderová perspektiva během krize způsobené pandemií COVID-19 a po jejím skončení
FEMM/9/02857

Zpravodajka:

Frances Fitzgerald (PPE)
PR – PE653.727v01-00
 
	projednání návrhu zprávy
5.	Rovnost žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU
FEMM/9/01545
	2019/2167(INI)	

Zpravodaj:

Ernest Urtasun (Verts/ALE)
PR – PE648.621v01-00
AM – PE650.560v01-00
Příslušný výbor:

FEMM*


Stanoviska:

AFET*
Hannah Neumann (Verts/ALE)
PA – PE648.587v01-00
AM – PE650.566v01-00
 
	projednání pozměňovacích návrhů
6.	Stanovení zjevného rizika závažného porušení zásad právního státu Polskou republikou
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	

Zpravodajka:

Evelyn Regner (S&D)
PA – PE652.283v02-00
AM – PE653.743v01-00
Příslušný výbor:

LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
 
	projednání návrhu stanoviska
projednání pozměňovacích návrhů
7.	Umělá inteligence ve vzdělávání, kultuře a v audiovizuálním odvětví
FEMM/9/02039
	2020/2017(INI)	

Zpravodajka:

Maria da Graça Carvalho (PPE)
PA – PE646.839v01-00
AM – PE652.604v01-00
Příslušný výbor:

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)

 
	projednání návrhu stanoviska
projednání pozměňovacích návrhů
8.	Pracovní cesty do Chorvatska – 2020
FEMM/9/01554




CR – PE647.088v01-00
 
Schválení zprávy z pracovní cesty
* * *
25. června 2020, 16:45–18:00
Zahájení postupu hlasování na dálku týkajícího se KONEČNÉHO ZNĚNÍ (souběžně s jednáním výboru)
Hlasování bude probíhat od 16:50 do 17:50.
***Postup hlasování na dálku***
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už budou přítomni v zasedací místnosti, nebo se schůze zúčastní na dálku, budou hlasovat elektronickou poštou pomocí tištěných hlasovacích lístků a seznamů.
Výsledky konečného hlasování budou sděleny elektronickou poštou a zveřejněny na internetových stránkách výboru FEMM.
9.	Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na chudobu pracujících
FEMM/9/02030
	2019/2188(INI)	

Zpravodajka:

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)
PA – PE650.376v01-00
AM – PE650.656v01-00
Příslušný výbor:

EMPL
Özlem Demirel (GUE/NGL)

 
	přijetí návrhu stanoviska
* * *
10.	Síť pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů (gender mainstreaming)
FEMM/9/00591
	výměna názorů
Viz samostatný návrh programu.
11.	Různé
12.	Příští schůze
	3. července 2020, 9:00–11:00 a 13:45–15:45 (Brusel)
* * *
25. června 2020, 18:00–18:45  (neveřejná)
13.	Schůze koordinátorů

