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Europaparlamentet

2019-2024

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

FEMM(2020)0703_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Extra sammanträde

Fredagen den 3 juli 2020 kl. 9.00–9.30 och kl. 14.45–15.45

Bryssel

Lokal: sammanträde på distans (via József Antall 2Q2)

3 juli 2020 kl. 9.00–9.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH 
KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET

* * *

Inledande av distansomröstning om ÄNDRINGSFÖRSLAG (parallellt med 
utskottsförhandlingarna)

Omröstningen är öppen från 9.05 till 10.15

***Omröstning på distans ***
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Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i möteslokalen och de 
som deltar på distans – röstar genom att skicka in röstlistor via e-post.

3. Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt 
åsidosätter rättsstatsprincipen
FEMM/9/02986

2017/0360R(NLE)

Föredragande av yttrande:
Evelyn Regner (S&D) PA – PE652.283v02-00

AM – PE653.743v01-00
Ansvarigt utskott:

LIBE Juan Fernando López Aguilar (S&D) PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00

 Antagande av ändringsförslag

4. Rapport om genomförandet av de nationella strategierna för integrering av 
romer: bekämpning av negativa attityder gentemot personer med romsk 
bakgrund i Europa
FEMM/9/02032

2020/2011(INI)

Föredragande av yttrande:
Lívia Járóka (PPE) PA – PE653.791v01-00

Ansvarigt utskott:
LIBE* Romeo Franz (Verts/ALE) PR – PE650.654v03-00

AM – PE653.790v01-00

 Antagande av ändringsförslag

* * *

3 juli 2020 kl. 14.45–15.45

5. Rådets ordförandeskap
FEMM/9/00593
 Föredragning av förbundsministern, Franziska Giffey, förbundsministeriet för 

familje-, äldre-, kvinno- och ungdomsfrågor

* * *

Inledande av distansomröstning om den SLUTLIGA TEXTEN (parallellt med 
utskottsförhandlingarna)

Omröstningen är öppen från kl. 15.45 till kl. 16.45

***Omröstning på distans ***

Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i möteslokalen och de 
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som deltar på distans – röstar genom att skicka in röstlistor via e-post.

Resultaten av den slutliga omröstningen kommer att meddelas via e-post och offentliggöras 
på FEMM:s webbplats.

6. Fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt 
åsidosätter rättsstatsprincipen
FEMM/9/02986

2017/0360R(NLE)

Föredragande av yttrande:
Evelyn Regner (S&D) PA – PE652.283v02-00

AM – PE653.743v01-00
Ansvarigt utskott:

LIBE Juan Fernando López Aguilar (S&D) PR – PE650.665v02-00
AM – PE652.541v01-00

 Antagande av förslag till yttrande

7. Rapport om genomförandet av de nationella strategierna för integrering av 
romer: bekämpning av negativa attityder gentemot personer med romsk 
bakgrund i Europa
FEMM/9/02032

2020/2011(INI)

Föredragande av yttrande:
Lívia Járóka (PPE) PA – PE653.791v01-00

Ansvarigt utskott:
LIBE* Romeo Franz (Verts/ALE) PR – PE650.654v03-00

AM – PE653.790v01-00

 Antagande av förslag till yttrande

* * *

8. Övriga frågor

9. Kommande sammanträden
 13 juli 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 16.45–18.45 (Bryssel)
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