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Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

FEMM(2020)0703_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έκτακτη συνεδρίαση
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, από 9.00 έως 9.30 και από 14.45 έως 15.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: εξ αποστάσεως συμμετοχή (μέσω József Antall 2Q2)
3 Ιουλίου 2020, από 9.00 έως 9.30
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΟΝΟΘΥΡΙΔΕΣ ΕΊΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.
* * *
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 9.15 έως τις 10.15
***Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας***
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία –είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως– θα ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τη χρήση εκτυπωμένων καταλόγων ψηφοφορίας.
3.	Διαπίστωση ότι συντρέχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης, εκ μέρους της Δημοκρατίας της Πολωνίας, του κράτους δικαίου
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

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

LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
4.	Έκθεση για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι στους Ρομά στην Ευρώπη
FEMM/9/02032
	2020/2011(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Lívia Járóka (PPE)
PA – PE653.791v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE*
Romeo Franz (Verts/ALE)
PR – PE650.654v03-00
AM – PE653.790v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
* * *
3 Ιουλίου 2020, από 14.45 έως 15.45
5.	Προεδρία του Συμβουλίου
FEMM/9/00593
	Παρουσίαση από τη Γερμανίδα Ομοσπονδιακή Υπουργό, κ. Franziska Giffey, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νέων
* * *
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί του ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)
Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 15.45 έως τις 16.45
***Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας***
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία –είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως– θα ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τη χρήση εκτυπωμένων καταλόγων ψηφοφορίας.
Τα αποτελέσματα της τελικής ψηφοφορίας θα κοινοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της FEMM.
6.	Διαπίστωση ότι συντρέχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης, εκ μέρους της Δημοκρατίας της Πολωνίας, του κράτους δικαίου
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

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

LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
7.	Έκθεση για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρομά: καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών απέναντι στους Ρομά στην Ευρώπη
FEMM/9/02032
	2020/2011(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Lívia Járóka (PPE)
PA – PE653.791v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE*
Romeo Franz (Verts/ALE)
PR – PE650.654v03-00
AM – PE653.790v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
* * *
8.	Διάφορα
9.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	13 Ιουλίου 2020, από 9.00 έως 11.00 και από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)

