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Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

FEMM(2020)0703_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Ekstraordinært møde
Fredag den 3. juli 2020 kl. 9.00-9.30 og 14.45-15.45
Bruxelles
Mødelokale: Fjerndeltagelse (via József Antall 2Q2)
Den 3. juli 2020 kl. 9.00-9.30
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
BEMÆRK, AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET.
* * *
Åbning af fjernafstemningen for ÆNDRINGSFORSLAG (parallelt med udvalgsmødet)
Afstemningen er åben fra kl. 9.15 til 10.15
*** Fjernafstemning ***
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen – hvad enten de er til stede i udvalgsmødesalen eller via fjerndeltagelse – stemmer pr. e-mail ved brug af papirafstemningslister.
3.	Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	

Ordfører for udtalelse:

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

LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
4.	Betænkning om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa
FEMM/9/02032
	2020/2011(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Lívia Járóka (PPE)
PA – PE653.791v01-00
Kor.udv.:

LIBE*
Romeo Franz (Verts/ALE)
PR – PE650.654v03-00
AM – PE653.790v01-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
* * *
Den 3. juli 2020 kl. 14.45-15.45
5.	Formandskab for Rådet
FEMM/9/00593
	Redegørelse ved Franziska Giffey, Tysklands forbundsminister for familie-, ældre-, kvinde- og ungdomsspørgsmål
* * *
Åbning af fjernafstemningen om DEN ENDELIGE TEKST (parallelt med udvalgsmødet)
Afstemningen vil være åben fra kl. 15.45 til 16.45
*** Fjernafstemning ***
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen – hvad enten de er til stede i udvalgsmødesalen eller via fjerndeltagelse – stemmer pr. e-mail ved brug af papirafstemningslister.
Resultaterne af den endelige afstemning vil blive meddelt via e-mail og offentliggjort på FEMM's websted.
6.	Fastslåelse af, at der er en klar fare for, at Republikken Polen groft overtræder retsstatsprincippet
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	

Ordfører for udtalelse:

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

LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
7.	Betænkning om gennemførelsen af de nationale strategier for romaernes integration: bekæmpelse af negative holdninger til personer med romabaggrund i Europa
FEMM/9/02032
	2020/2011(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Lívia Járóka (PPE)
PA – PE653.791v01-00
Kor.udv.:

LIBE*
Romeo Franz (Verts/ALE)
PR – PE650.654v03-00
AM – PE653.790v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
* * *
8.	Diverse sager
9.	Næste møder
	den 13. juli 2020 kl. 9.00-11.00 og 16.45-18.45 (Bruxelles)

