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Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

FEMM(2020)0703_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune extraordinară
Vineri, 3 iulie 2020, 9.00 - 9.30 și 14.45 - 15.45
Bruxelles
Sala: participare de la distanță (cu transmisie din sala József Antall 2Q2)
3 iulie 2020, 9.00 - 9.30
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 9.15 și 10.15.
***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.	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
	Adoptarea amendamentelor

4.	Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa
	FEMM/9/02032
		2020/2011(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

LIBE*
Romeo Franz (Verts/ALE)
PR – PE650.654v03-00
AM – PE653.790v01-00
	Adoptarea amendamentelor

* * *
3 iulie 2020, 14.45 - 15.45
5.	Președinția Consiliului
	FEMM/9/00593
	Prezentare susținută de Franziska Giffey, ministru federal, Ministerul Federal pentru familie, persoane în vârstă, femei și tineret din Germania

* * *
Deschiderea procedurii de votare de la distanță a TEXTULUI FINAL (în paralel cu lucrările comisiei)
Votarea va fi deschisă între orele 15.45 și 16.45
***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.
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
	Adoptarea proiectului de aviz

7.	Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa
	FEMM/9/02032
		2020/2011(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

LIBE*
Romeo Franz (Verts/ALE)
PR – PE650.654v03-00
AM – PE653.790v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

* * *
8.	Chestiuni diverse
9.	Reuniuni următoare
	13 iulie 2020, 9.00 - 11.00 și 16.45 - 18.45 (Bruxelles)


