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Комисия по правата на жените и равенството между половете

FEMM(2020)0713_4
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Извънредно заседание
Понеделник, 13 юли 2020 г., 10.00–10.30 ч.
Брюксел, Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)
Четвъртък, 16 юли 2020 г., 10.00–10.30 ч.
Брюксел, Зала: „Алтиеро Спинели“ (5G-3)

Заседанието се провежда с дистанционно участие
13 юли 2020 г., 10.00–10.30 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване на ИЗМЕНЕНИЯ
Гласуването ще бъде отворено от 10.15 ч. до 11.15 ч.
***Процедура за дистанционно гласуване***
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването – намиращи се в заседателната зала на комисията или участващи дистанционно – ще гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване и листи за гласуване.
3.	Равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС
FEMM/9/01545
	2019/2167(INI)	

Докладчик:

Ернест Уртасун (Verts/ALE)
PR – PE648.621v01-00
AM – PE650.560v01-00
Водеща:

FEMM*


Подпомагаща:

AFET*
Хана Нойман (Verts/ALE)
AD – PE648.587v03-00
AM – PE650.566v01-00
 
	Приемане на измененията
4.	Прилагане на Регламента „Дъблин III“
FEMM/9/02040
	2019/2206(INI)	

Председател:

Евелин Регнер (S&D)

Водеща:

LIBE
Фабиен Келер (Renew)
PR – PE648.425v02-00
 
Гласуване на отделните гласувания
* * *
16 юли 2020 г., 10.00–10.30 ч.
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване на ОКОНЧАТЕЛНИЯ ТЕКСТ и на БЮДЖЕТНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Гласуването ще бъде отворено от 10.15 ч. до 11.15 ч.
***Процедура за дистанционно гласуване***
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването – намиращи се в заседателната зала на комисията или участващи дистанционно – ще гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване и листи за гласуване.
Резултатите от окончателното гласуване ще бъдат съобщени по електронната поща и публикувани на уебсайта на комисията по правата на жените и равенството между половете.
5.	Равенството между половете в рамките на външната политика и политиката на сигурност на ЕС
FEMM/9/01545
	2019/2167(INI)	

Докладчик:

Ернест Уртасун (Verts/ALE)
PR – PE648.621v01-00
AM – PE650.560v01-00
Водеща:

FEMM*


Подпомагаща:

AFET*
Хана Нойман (Verts/ALE)
AD – PE648.587v03-00
AM – PE650.566v01-00
 
	Приемане на проекта на доклад
6.	Прилагане на Регламента „Дъблин III“
FEMM/9/02040
	2019/2206(INI)	

Председател:

Евелин Регнер (S&D)

Водеща:

LIBE
Фабиен Келер (Renew)
PR – PE648.425v02-00
 
	Приемане на проекта на становище под формата на писмо
7.	Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година – всички раздели
FEMM/9/01625

Докладчик:

Роберт Бедрон (S&D)

 
	Приемане на измененията по бюджета
Краен срок за внасяне на измененията: 7 юли 2020 г., 12.00 ч.
8.	Разни въпроси
9.	Следващи заседания
	7 септември 2020 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

