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Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

FEMM(2020)0625_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Ekstraordinært møde
Torsdag den 25. juni 2020 kl. 9.00-11.00 og 16.45-18.45
Bruxelles
Mødelokale: Fjerndeltagelse (via József Antall 4Q1)
Den 25. juni 2020 kl. 9.00-11.00
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
BEMÆRK, AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET.
* * *
Åbning af fjernafstemningen for ÆNDRINGSFORSLAG (parallelt med udvalgsmødet)
Afstemningen vil være åben fra kl. 9.00 til 10.00
***Fjernafstemning***
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen - hvad enten de er til stede i udvalgsmødesalen eller via fjerndeltagelse - stemmer pr. e-mail ved brug af papirafstemningslister.
3.	Mindre ulighed med særlig fokus på fattigdom blandt arbejdstagere
FEMM/9/02030
	2019/2188(INI)	

Ordfører for udtalelse:

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

EMPL
Özlem Demirel (GUE/NGL)

 
	Vedtagelse af ændringsforslag
* * *
4.	Kønsperspektivet under covid-19-krisen og i tiden efter krisen
FEMM/9/02857

Ordfører:

Frances Fitzgerald (PPE)
PR – PE653.727v01-00
 
	Behandling af udkast til betænkning
5.	Ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik
FEMM/9/01545
	2019/2167(INI)	

Ordfører:

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

FEMM*


Udtalelser:

AFET*
Hannah Neumann (Verts/ALE)
PA – PE648.587v01-00
AM – PE650.566v01-00
 
	Behandling af ændringsforslag
6.	Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	

Ordfører for udtalelse:

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

LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
 
	Behandling af udkast til udtalelse
Behandling af ændringsforslag
7.	Kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor
FEMM/9/02039
	2020/2017(INI)	

Ordfører for udtalelse:

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

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)

 
	Behandling af udkast til udtalelse
Behandling af ændringsforslag
8.	Tjenesterejse til Kroatien - 2020
FEMM/9/01554




CR – PE647.088v01-00
 
Godkendelse af rapporten fra tjenesterejsen
* * *
Den 25. juni 2020 kl. 16.45-18.00
Åbning af fjernafstemningen om DEN ENDELIGE TEKST (parallelt med udvalgsmødet)
Afstemningen vil være åben fra kl. 16.50 til 17.50
***Fjernafstemning***
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen - hvad enten de er til stede i udvalgsmødesalen eller via fjerndeltagelse - stemmer pr. e-mail ved brug af papirafstemningslister.
Resultaterne af den endelige afstemning vil blive meddelt via e-mail og offentliggjort på FEMM's websted.
9.	Mindre ulighed med særlig fokus på fattigdom blandt arbejdstagere
FEMM/9/02030
	2019/2188(INI)	

Ordfører for udtalelse:

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

EMPL
Özlem Demirel (GUE/NGL)

 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
* * *
10.	Netværk for integrering af kønsaspektet
FEMM/9/00591
	Drøftelse
Se særskilt forslag til program
11.	Diverse sager
12.	Næste møder
	den 3. juli 2020 kl. 9.00-11.00 og 13.45-15.45 (Bruxelles)
* * *
Den 25. juni 2020 kl. 18.00-18.45  (for lukkede døre)
13.	Koordinatormøde

