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Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

FEMM(2020)0625_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune extraordinară
Joi, 25 iunie 2020, 9.00 - 11.00 și 16.45 - 18.45
Bruxelles
Sala: participare de la distanță (cu transmisie din sala József Antall 4Q1)
25 iunie 2020, 9.00 - 11.00
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
VĂ ATRAGEM ATENȚIA CĂ TOATE INTERVALELE ORARE SUNT DOAR ORIENTATIVE ȘI POT SUFERI MODIFICĂRI PE PARCURSUL REUNIUNII.
* * *
Deschiderea procedurii de votare de la distanță a AMENDAMENTELOR (în paralel cu lucrările comisiei)
Votarea va fi deschisă între orele 09.00 și 10.00.
***Procedura de votare de la distanță***
Toți membrii care participă la vot – fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță – vor vota prin e-mail utilizând listele de vot cu buletine de vot imprimate.
3.	Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă
FEMM/9/02030
	2019/2188(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

EMPL
Özlem Demirel (GUE/NGL)

	Adoptarea amendamentelor

* * *
4.	Perspectiva de gen pe durata crizei provocate de pandemia de COVID-19 și în perioada de după criză
FEMM/9/02857
Raportoare:

Frances Fitzgerald (PPE)
PR – PE653.727v01-00
	Examinarea proiectului de raport

5.	Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE
FEMM/9/01545
	2019/2167(INI)	
Raportor:

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

FEMM*


Avize:

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

6.	Constatarea unui risc evident de încălcare gravă a principiilor statului de drept de către Republica Polonă
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	
Raportoare pentru aviz:

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

LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
	Examinarea proiectului de aviz

Examinarea amendamentelor
7.	Inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual
FEMM/9/02039
	2020/2017(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)

	Examinarea proiectului de aviz

Examinarea amendamentelor
8.	Misiune în Croația -2020
FEMM/9/01554



CR – PE647.088v01-00
Aprobarea raportului de misiune
* * *
25 iunie 2020, 16.45 - 18.00
Deschiderea procedurii de votare de la distanță a TEXTULUI FINAL (în paralel cu lucrările comisiei)
Votarea va fi deschisă între orele 16.50 și 17.50
***Procedura de votare de la distanță***
Toți membrii care participă la vot – fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță – vor vota prin e-mail utilizând listele de vot cu buletine de vot imprimate.
Rezultatele votului final vor fi comunicate prin e-mail și publicate pe pagina de internet a Comisiei FEMM.
9.	Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor încadrate în muncă
FEMM/9/02030
	2019/2188(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

EMPL
Özlem Demirel (GUE/NGL)

	Adoptarea proiectului de aviz

* * *
10.	Rețeaua pentru integrarea perspectivei de gen
FEMM/9/00591
	Schimb de opinii
A se vedea proiectul de program separat

11.	Chestiuni diverse
12.	Reuniuni următoare
	3 iulie 2020, 9.00 - 11.00 și 13.45 - 15.45 (Bruxelles)

* * *
25 iunie 2020, 18.00 - 18.45 (cu ușile închise)
13.	Reuniune a coordonatorilor

