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Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

FEMM(2020)0703_1
NAPIRENDTERVEZET
Rendkívüli ülés
2020. július 3., péntek, 9.00–9.30 és 14.45–15.45
Brüsszel
Terem: távoli részvétel (közvetítés az Antall József (2Q2) teremből)
2020. július 3., 9.00–9.30
1.	A napirend elfogadása
2.	Az elnök közleményei
KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY AZ IDŐPONTOK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, ÉS AZ ÜLÉS SORÁN VÁLTOZHATNAK!
* * *
A módosításokról szóló távszavazási eljárás megnyitása (a bizottsági eljárásokkal párhuzamosan)
Szavazásra nyitva álló időtartam: 09.15 és 10.15 között
***Távszavazás ***
A szavazásban részt vevő valamennyi képviselő – akár a bizottsági ülésteremben, akár távoli részvétel útján – e-mailben, nyomtatott szavazólista használatával szavaz.
3.	A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapítása
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	

A vélemény előadója:

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

LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
 
	Módosítások elfogadása
4.	Jelentés a nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtásáról: a roma származású személyekkel szembeni negatív hozzáállás elleni küzdelem Európában
FEMM/9/02032
	2020/2011(INI)	

A vélemény előadója:

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

LIBE*
Romeo Franz (Verts/ALE)
PR – PE650.654v03-00
AM – PE653.790v01-00
 
	Módosítások elfogadása
* * *
2020. július 3., 14.45–15.45
5.	A Tanács elnöksége
FEMM/9/00593
	Franziska Giffey, a német szövetségi kormány (Szövetségi Család-, Idős-, Nőügyi és Ifjúsági Minisztérium) miniszterének előadása
* * *
A VÉGLEGES SZÖVEGRŐL szóló távszavazási eljárás megnyitása (a bizottsági eljárásokkal párhuzamosan)
A szavazás időtartama: 15:45 és 16.45 között
***Távszavazás ***
A szavazásban részt vevő valamennyi képviselő – akár a bizottsági ülésteremben, akár távoli részvétel útján – e-mailben, nyomtatott szavazólista használatával szavaz.
A zárószavazás eredményét e-mailben közlik és a FEMM honlapján teszik közzé.
6.	A jogállamiság Lengyel Köztársaság általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapítása
FEMM/9/02986
	2017/0360R(NLE)	

A vélemény előadója:

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

LIBE
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00
 
	Véleménytervezet elfogadása
7.	Jelentés a nemzeti romaintegrációs stratégiák végrehajtásáról: a roma származású személyekkel szembeni negatív hozzáállás elleni küzdelem Európában
FEMM/9/02032
	2020/2011(INI)	

A vélemény előadója:

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

LIBE*
Romeo Franz (Verts/ALE)
PR – PE650.654v03-00
AM – PE653.790v01-00
 
	Véleménytervezet elfogadása
* * *
8.	Egyéb kérdések
9.	Következő ülés(ek)
	2020. július 13., 9.00–11.00 és 16.45–18.45 (Brüsszel)

