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Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

FEMM(2020)0713_4
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião extraordinária
Segunda-feira, 13 de julho de 2020, 10.00–10.30
Bruxelas, Sala: József Antall (4Q1)
Quinta-feira, 16 de julho de 2020, 10.00–10.30
Bruxelas, Sala: Altiero Spinelli (5G-3)

A reunião tem lugar através de participação a distância.
13 de julho de 2020, 10.00–10.30
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
CHAMA-SE A ATENÇÃO PARA O FACTO DE TODOS OS HORÁRIOS SEREM APENAS INDICATIVOS E PODEREM SER ALTERADOS DURANTE A REUNIÃO.
Abertura do período de votação à distância das ALTERAÇÕES
O período de votação decorrerá das 10.15 às 11.15
***Procedimento de votação à distância ***
Todos os membros que participam na votação (presentes na sala de reuniões da comissão ou através de votação à distância) votam por correio eletrónico utilizando boletins de voto – listas de votação sob forma impressa.
3.	Igualdade de género na política externa e de segurança da UE
FEMM/9/01545
	2019/2167(INI)	

Relator:

Ernest Urtasun (Verts/ALE)
PR – PE648.621v01-00
AM – PE650.560v01-00
Fundo:

FEMM*


Pareceres:

AFET*
Hannah Neumann (Verts/ALE)
AD – PE648.587v03-00
AM – PE650.566v01-00
 
	Aprovação das alterações
4.	Aplicação do Regulamento Dublim III
FEMM/9/02040
	2019/2206(INI)	

Presidente:

Evelyn Regner (S&D)

Fundo:

LIBE
Fabienne Keller (Renew)
PR – PE648.425v02-00
 
Votação por partes e em separado
* * *
16 de julho de 2020, 10.00–10.30
Abertura do período de votação à distância do TEXTO FINAL e das ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS
A votação decorrerá das 10.15 às 11.15
***Procedimento de votação à distância ***
Todos os membros que participam na votação (presentes na sala de reuniões da comissão ou através de votação à distância) votam por correio eletrónico utilizando boletins de voto – listas de votação sob forma impressa.
Os resultado da votação final será comunicado por correio eletrónico e publicado no sítio web da Comissão FEMM
5.	Igualdade de género na política externa e de segurança da UE
FEMM/9/01545
	2019/2167(INI)	

Relator:

Ernest Urtasun (Verts/ALE)
PR – PE648.621v01-00
AM – PE650.560v01-00
Fundo:

FEMM*


Pareceres:

AFET*
Hannah Neumann (Verts/ALE)
AD – PE648.587v03-00
AM – PE650.566v01-00
 
	Aprovação do projeto de relatório
6.	Aplicação do Regulamento Dublim III
FEMM/9/02040
	2019/2206(INI)	

Presidente:

Evelyn Regner (S&D)

Fundo:

LIBE
Fabienne Keller (Renew)
PR – PE648.425v02-00
 
	Aprovação do projeto de parecer em forma de carta
7.	Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021 - todas as secções
FEMM/9/01625

Relator:

Robert Biedroń (S&D)

 
	Aprovação das alterações orçamentais
Prazo para a apresentação de alterações: 7 de julho de 2020, 12.00
8.	Diversos
9.	Próxima reunião
	7 de setembro de 2020, 15.00–18.30 (Bruxelas)

