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Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

FEMM(2020)0703_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Mimořádná schůze
Pátek 3. července 2020, 9:00–9:30 a 14:45–15:45
Brusel
Místnost: účast na dálku (József Antall 2Q2)
3. července 2020, 9:00–9:30
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedkyně
VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE ČASOVÝ ROZPIS JE POUZE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE V PRŮBĚHU SCHŮZE ZMĚNIT.
* * *
Zahájení hlasování o POZMĚŇOVACÍCH NÁVRZÍCH na dálku (souběžně s jednáním výboru)
Hlasování bude probíhat od 9:15 do 10:15.
*** Hlasování na dálku ***
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už jsou přítomni v zasedací místnosti, nebo se schůze účastní na dálku, budou hlasovat elektronickou poštou pomocí tištěných hlasovacích lístků a seznamů.
3.	Stanovení zjevného rizika závažného porušení zásad právního státu Polskou republikou
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	

Zpravodajka:

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

LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
 
	přijetí pozměňovacích návrhů
4.	Zpráva o provádění národních strategií pro integraci Romů: boj s negativními postoji vůči osobám romského původu v Evropě
FEMM/9/02032
	2020/2011(INI)	

Zpravodajka:

Lívia Járóka (PPE)
PA – PE653.791v01-00
Příslušný výbor:

LIBE*
Romeo Franz (Verts/ALE)
PR – PE650.654v03-00
AM – PE653.790v01-00
 
	přijetí pozměňovacích návrhů
* * *
3. července 2020, 14:45–15:45
5.	Předsednictví Rady
FEMM/9/00593
	Prezentace německé spolkové ministryně Franzisky Giffeyové, spolkové ministerstvo pro rodinu, starší občany, ženy a mládež
* * *
Zahájení postupu hlasování na dálku týkajícího se KONEČNÉHO ZNĚNÍ (souběžně s jednáním výboru)
Hlasování bude probíhat od 15:45 do 16:45.
*** Hlasování na dálku ***
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať už jsou přítomni v zasedací místnosti, nebo se schůze účastní na dálku, budou hlasovat elektronickou poštou pomocí tištěných hlasovacích lístků a seznamů.
Výsledky konečného hlasování budou sděleny elektronickou poštou a zveřejněny na internetových stránkách výboru FEMM.
6.	Stanovení zjevného rizika závažného porušení zásad právního státu Polskou republikou
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	

Zpravodajka:

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

LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
7.	Zpráva o provádění národních strategií pro integraci Romů: boj s negativními postoji vůči osobám romského původu v Evropě
FEMM/9/02032
	2020/2011(INI)	

Zpravodajka:

Lívia Járóka (PPE)
PA – PE653.791v01-00
Příslušný výbor:

LIBE*
Romeo Franz (Verts/ALE)
PR – PE650.654v03-00
AM – PE653.790v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
* * *
8.	Různé
9.	Příští schůze
	13. července 2020, 9:00–11:00 a 16:45–18:45 (Brusel)

