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Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

FEMM(2020)0625_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie nadzwyczajne
Czwartek 25 czerwca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00 i 16.45 – 18.45
Bruksela
Sala: József Antall 4Q1 (w drodze zdalnego uczestnictwa)
25 czerwca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącej
UWAGA! PODANE GODZINY MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEC ZMIANIE W TRAKCIE POSIEDZENIA.
* * *
Otwarcie procedury głosowania zdalnego w sprawie POPRAWEK (równolegle z obradami komisji)
Głosowanie będzie otwarte w godz. 9.00 – 10.00.
Procedura głosowania zdalnego ***
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu – obecni w sali posiedzeń komisji lub uczestniczący zdalnie – będą głosować za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z wydrukowanych papierowych list do głosowania.
3.	Ograniczenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa osób pracujących
FEMM/9/02030
	2019/2188(INI)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

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

EMPL
Özlem Demirel (GUE/NGL)

 
	Przyjęcie poprawek
* * *
4.	Perspektywa płci w czasie kryzysu wywołanego pandemią Covid-19 i w okresie pokryzysowym
FEMM/9/02857

Sprawozdawczyni:

Frances Fitzgerald (PPE)
PR – PE653.727v01-00
 
	Rozpatrzenie projektu sprawozdania
5.	Równouprawnienie płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE
FEMM/9/01545
	2019/2167(INI)	

Sprawozdawca:

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

FEMM*


Opiniodawcza:

AFET*
Hannah Neumann (Verts/ALE)
PA – PE648.587v01-00
AM – PE650.566v01-00
 
	Rozpatrzenie poprawek
6.	Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

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

LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
 
	Rozpatrzenie projektu opinii
Rozpatrzenie poprawek
7.	Sztuczna inteligencja w sektorze edukacji i kultury oraz w sektorze audiowizualnym
FEMM/9/02039
	2020/2017(INI)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

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

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)

 
	Rozpatrzenie projektu opinii
Rozpatrzenie poprawek
8.	Podróż służbowa do Chorwacji w 2020 r.
FEMM/9/01554




CR – PE647.088v01-00
 
Zatwierdzenie sprawozdania z wyjazdu
* * *
25 czerwca 2020 r., w godz. 16.45 – 18.00
Otwarcie procedury zdalnego głosowania nad TEKSTEM KOŃCOWYM (równolegle z obradami komisji)
Głosowanie będzie otwarte w godz. 16.50 – 17.50
Procedura głosowania zdalnego ***
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu – obecni w sali posiedzeń komisji lub uczestniczący zdalnie – będą głosować za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z wydrukowanych papierowych list do głosowania.
Wyniki głosowania końcowego zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej i zostaną opublikowane na stronie internetowej komisji FEMM.
9.	Ograniczenie nierówności ze szczególnym uwzględnieniem ubóstwa osób pracujących
FEMM/9/02030
	2019/2188(INI)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

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

EMPL
Özlem Demirel (GUE/NGL)

 
	Przyjęcie projektu opinii
* * *
10.	Sieć ds. uwzględniania aspektu płci
FEMM/9/00591
	Wymiana poglądów
Patrz osobny projekt programu
11.	Sprawy różne
12.	Następne posiedzenia
	3 lipca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00 i 13.45 – 15.45 (Bruksela)
* * *
25 czerwca 2020 r., w godz. 18.00 – 18.45  (przy drzwiach zamkniętych)
13.	Posiedzenie koordynatorów

