OJ\1207141NL.rtf	PE653.765v01-00
NL	In verscheidenheid verenigd	NL
PE653.765v01-00	 /1 	OJ\1207141NL.rtf
NL
OJ\1207141NL.rtf	 /1 	PE653.765v01-00
	NL

Europees Parlement
2019-2024
file_0.png




Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

FEMM(2020)0625_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Donderdag 25 juni 2020, 9.00 - 11.00 uur en 16.45 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: deelname op afstand (via József Antall 4Q1)
25 juni 2020, 9.00 - 11.00 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.
* * *
Opening van de stemming op afstand over AMENDEMENTEN (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie)
Stemmen is mogelijk van 9.00 tot 10.00 uur
***Stemming op afstand***
Alle leden die deelnemen aan de stemming – hetzij in de vergaderzaal van de commissie, hetzij op afstand – stemmen per e-mail aan de hand van een stembiljet met gedrukte stemlijst.
3.	Terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden
FEMM/9/02030
	2019/2188(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

EMPL
Özlem Demirel (GUE/NGL)

 
	Goedkeuring amendementen
* * *
4.	Het genderperspectief in de COVID-19-crisis en de periode na de crisis
FEMM/9/02857

Rapporteur:

Frances Fitzgerald (PPE)
PR – PE653.727v01-00
 
	Behandeling ontwerpverslag
5.	Gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU
FEMM/9/01545
	2019/2167(INI)	

Rapporteur:

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

FEMM*


Adviezen:

AFET*
Hannah Neumann (Verts/ALE)
PA – PE648.587v01-00
AM – PE650.566v01-00
 
	Behandeling amendementen
6.	Vaststelling van een duidelijk gevaar van ernstige schending van de rechtsstaat door de Republiek Polen
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	

Rapporteur voor advies:

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

LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
 
	Behandeling ontwerpadvies
Behandeling amendementen
7.	Artificiële intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector
FEMM/9/02039
	2020/2017(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)

 
	Behandeling ontwerpadvies
Behandeling amendementen
8.	Werkbezoek aan Kroatië - 2020
FEMM/9/01554




CR – PE647.088v01-00
 
Goedkeuring van het verslag van het werkbezoek
* * *
25 juni 2020, 16.45 - 18.00 uur
Opening van de stemming op afstand over de DEFINITIEVE TEKST (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie)
Stemmen is mogelijk van 16.50 tot 17.50 uur
***Stemming op afstand***
Alle leden die deelnemen aan de stemming – hetzij in de vergaderzaal van de commissie, hetzij op afstand – stemmen per e-mail aan de hand van een stembiljet met gedrukte stemlijst.
De uitslag van de eindstemming wordt per e-mail meegedeeld en gepubliceerd op de webpagina van FEMM.
9.	Terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede onder werkenden
FEMM/9/02030
	2019/2188(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

EMPL
Özlem Demirel (GUE/NGL)

 
	Goedkeuring ontwerpadvies
* * *
10.	Netwerk voor gendermainstreaming
FEMM/9/00591
	Gedachtewisseling
Zie afzonderlijk ontwerpprogramma
11.	Rondvraag
12.	Volgende vergaderingen
	3 juli 2020, 9.00 - 11.00 uur en 13.45 - 15.45 uur (Brussel)
* * *
25 juni 2020, 18.00 - 18.45 uur  (met gesloten deuren)
13.	Coördinatorenvergadering

