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Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

FEMM(2020)0625_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Ārkārtas sanāksme
Ceturtdien, 2020. gada 25. jūnijā, plkst. 9.00–11.00 un plkst. 16.45–18.45
Briselē
Telpa: attālināta līdzdalība (izmantojot telpu József Antall 4Q1)
2020. gada 25. jūnijā plkst. 9.00–11.00
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ, KA VISI NORĀDĪTIE LAIKI IR TIKAI APTUVENI UN VAR MAINĪTIES SANĀKSMES GAITĀ.
* * *
Attālinātas balsošanas par GROZĪJUMIEM procedūras atklāšana (paralēli komitejas darbam)
Balsot varēs no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.00
***Attālinātas balsošanas procedūra ***
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā, — gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti, — balsos pa e-pastu, izmantojot drukātas vēlēšanu zīmes-balsošanas sarakstus
3.	Nevienlīdzības samazināšana, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam
FEMM/9/02030
	2019/2188(INI)	

Atzinuma sagatavotāja:

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

EMPL
Özlem Demirel (GUE/NGL)

 
	Grozījumu pieņemšana
* * *
4.	Covid-19 krīzes un pēckrīzes perioda dzimumu līdztiesības aspekti
FEMM/9/02857

Referente:

Frances Fitzgerald (PPE)
PR – PE653.727v01-00
 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
5.	Dzimumu līdztiesība Eiropas Savienībā un drošības politika
FEMM/9/01545
	2019/2167(INI)	

Referents:

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

FEMM*


Atzinumi:

AFET*
Hannah Neumann (Verts/ALE)
PA – PE648.587v01-00
AM – PE650.566v01-00
 
	Grozījumu izskatīšana
6.	Konstatēšana, ka pastāv skaidrs risks, ka Polija varētu nopietni pārkāpt tiesiskumu
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	

Atzinuma sagatavotāja:

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

LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
 
	Atzinuma projekta izskatīšana
Grozījumu izskatīšana
7.	Mākslīgais intelekts izglītības, kultūras un audiovizuālajā nozarē
FEMM/9/02039
	2020/2017(INI)	

Atzinuma sagatavotāja:

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

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)

 
	Atzinuma projekta izskatīšana
Grozījumu izskatīšana
8.	Darba brauciens uz Horvātiju 2020. gadā
FEMM/9/01554




CR – PE647.088v01-00
 
Darba brauciena ziņojuma apstiprināšana
* * *
2020. gada 25. jūnijā plkst. 16.45–18.00
Attālinātas balsošanas par GALĪGO TEKSTU procedūras atklāšana (paralēli komitejas darbam)
Balsot varēs no plkst. 16.50 līdz plkst. 17.50
***Attālinātas balsošanas procedūra ***
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā, — gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti, — balsos pa e-pastu, izmantojot drukātas vēlēšanu zīmes-balsošanas sarakstus
Galīgā balsojuma rezultāti tiks paziņoti pa e-pastu un publicēti FEMM komitejas tīmekļa vietnē
9.	Nevienlīdzības samazināšana, īpaši pievēršoties nodarbinātu personu nabadzības jautājumam
FEMM/9/02030
	2019/2188(INI)	

Atzinuma sagatavotāja:

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

EMPL
Özlem Demirel (GUE/NGL)

 
	Atzinuma projekta pieņemšana
* * *
10.	Dzimumu līdztiesības aspekta integrācijas tīkls
FEMM/9/00591
	Viedokļu apmaiņa
Skatīt atsevišķu programmas projektu
11.	Dažādi jautājumi
12.	Nākamās sanāksmes
	2020. gada 3. jūlijā plkst. 9.00–11.00 un plkst. 13.45–15.45 (Briselē)
* * *
2020. gada 25. jūnijā plkst. 18.00–18.45  (aiz slēgtām durvīm)
13.	Koordinatoru sanāksme

