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Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

FEMM(2020)0713_4
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune extraordinară
Luni, 13 iulie 2020, 10.00 - 10.30
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q1)
Joi, 16 iulie 2020, 10.00 - 10.30
Bruxelles, Sala: Altiero Spinelli (5G-3)

Ședința se desfășoară cu participare de la distanță
13 iulie 2020, 10.00 - 10.30
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
Votarea va fi deschisă la ora 10.15 și se va încheia la ora 11.15.
***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.	Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE
	FEMM/9/01545
		2019/2167(INI)	
Raportor:

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

FEMM*


Avize:

AFET*
Hannah Neumann (Verts/ALE)
AD – PE648.587v03-00
AM – PE650.566v01-00
	Adoptarea amendamentelor

4.	Punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III
	FEMM/9/02040
		2019/2206(INI)	
Președintă:

Evelyn Regner (S&D)

Comisie competentă:

LIBE
Fabienne Keller (Renew)
PR – PE648.425v02-00
	Voturi pe părți și separate
* * *
16 iulie 2020, 10.00 - 10.30
Deschiderea procedurii de votare de la distanță a TEXTULUI FINAL și a AMENDAMENTELOR BUGETARE
Votarea va fi deschisă la ora 10.15 și se va încheia la ora 11.15.
***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.
Rezultatele votului final vor fi comunicate prin e-mail și publicate pe pagina de internet a Comisiei FEMM.
5.	Egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE
	FEMM/9/01545
		2019/2167(INI)	
Raportor:

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

FEMM*


Avize:

AFET*
Hannah Neumann (Verts/ALE)
AD – PE648.587v03-00
AM – PE650.566v01-00
	Adoptarea proiectului de raport

6.	Punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III
	FEMM/9/02040
		2019/2206(INI)	
Președintă:

Evelyn Regner (S&D)

Comisie competentă:

LIBE
Fabienne Keller (Renew)
PR – PE648.425v02-00
	Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

7.	Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 - toate secțiunile
	FEMM/9/01625
Raportor:

Robert Biedroń (S&D)

	Adoptarea amendamentelor bugetare

Termen de depunere a amendamentelor: 7 iulie 2020, 12.00
8.	Chestiuni diverse
9.	Reuniuni următoare
	7 septembrie 2020, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)


