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Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

FEMM(2020)0625_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Neeilinis posėdis
2020 m. birželio 25 d., ketvirtadienis, 9.00–11.00 val. ir 16.45–18.45 val.
Briuselis
Salė: dalyvavimas nuotoliniu būdu (József Antall 4Q1)
2020 m. birželio 25 d. 9.00–11.00 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininkės pranešimai
PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į TAI, KAD NURODYTAS LAIKAS YRA TIK ORIENTACINIO POBŪDŽIO IR POSĖDŽIO METU GALI BŪTI KEIČIAMAS.
* * *
Nuotolinio balsavimo dėl PAKEITIMŲ procedūros pradžia (vykstant komiteto procedūrai)
Balsavimas vyks nuo 9.00 val. iki 10.00 val.
***Nuotolinio balsavimo procedūra***
Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo biuleteniais (balsavimo sąrašais).
3.	Nelygybės mažinimas ypatingą dėmesį skiriant dirbančiųjų skurdui
FEMM/9/02030
	2019/2188(INI)	

Nuomonės referentė:

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

EMPL
Özlem Demirel (GUE/NGL)

 
	Pakeitimų priėmimas

* * *
4.	Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu
FEMM/9/02857

Pranešėja:

Frances Fitzgerald (PPE)
PR – PE653.727v01-00
 
	Pranešimo projekto svarstymas

5.	Lyčių lygybė ES užsienio ir saugumo politikos srityje
FEMM/9/01545
	2019/2167(INI)	

Pranešėjas:

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

FEMM*


Nuomonę teikiantis komitetas:

AFET*
Hannah Neumann (Verts/ALE)
PA – PE648.587v01-00
AM – PE650.566v01-00
 
	Pakeitimų svarstymas

6.	Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	

Nuomonės referentė:

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

LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
 
	Nuomonės projekto svarstymas

Pakeitimų svarstymas
7.	Dirbtinis intelektas švietimo, kultūros ir garso ir vaizdo sektoriuose
FEMM/9/02039
	2020/2017(INI)	

Nuomonės referentė:

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

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)

 
	Nuomonės projekto svarstymas

Pakeitimų svarstymas
8.	Komandiruotė į Kroatiją (2020 m.)
FEMM/9/01554




CR – PE647.088v01-00
 
Komandiruotės ataskaitos tvirtinimas.
* * *
2020 m. birželio 25 d. 16.45–18.00 val.
Nuotolinio balsavimo dėl GALUTINIO TEKSTO procedūros pradžia (vykstant komiteto procedūrai)
Balsavimas vyks 16.50–17.50 val.
***Nuotolinio balsavimo procedūra***
Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo biuleteniais (balsavimo sąrašais).
Apie galutinio balsavimo rezultatus bus pranešta e. paštu. Rezultatai taip pat bus paskelbti FEMM komiteto interneto svetainėje.
9.	Nelygybės mažinimas ypatingą dėmesį skiriant dirbančiųjų skurdui
FEMM/9/02030
	2019/2188(INI)	

Nuomonės referentė:

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

EMPL
Özlem Demirel (GUE/NGL)

 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

* * *
10.	Lyčių aspekto integravimo tinklas
FEMM/9/00591
	Keitimasis nuomonėmis
Žr. atskirą programos projektą.

11.	Kiti klausimai
12.	Kiti posėdžiai
	2020 m. liepos 3 d. 9.00–11.00 val. ir 13.45–15.45 val. (Briuselis)

* * *
2020 m. birželio 25 d. 18.00–18.45 val. (uždaras)
13.	Koordinatorių posėdis

