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Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

FEMM(2020)0907_2
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 7. september 2020 kl. 16.45-18.45
Bruxelles, Mødelokale: József Antall (4Q1)
Torsdag den 10. september 2020 kl. 16.45-18.45
Bruxelles, Mødelokale: József Antall (2Q2)

Mødet finder sted med fjerndeltagelse
Den 7. september 2020 kl. 16.45-17.45
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
BEMÆRK, AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET.
* * *
Åbning af fjernafstemning om ÆNDRINGSFORSLAG.
Afstemningen vil være åben fra kl. 17.00 til 19.00
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen – hvad enten de er til stede i udvalgsmødesalen eller via fjerndeltagelse – stemmer pr. e-mail ved brug af papirafstemningslister.
3.	Kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor
FEMM/9/02039
	2020/2017(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Maria da Graça Carvalho (PPE)
PA – PE646.839v01-00
AM – PE652.604v01-00
Kor.udv.:

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)
PR – PE655.862v01-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
* * *
4.	Kønsdimensionen i samhørighedspolitikken
FEMM/9/02632
	2020/2040(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Lena Düpont (PPE)
PA – PE655.668v01-00
Kor.udv.:

REGI
Monika Vana (Verts/ALE)

 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 17. september 2020 kl. 17.00
5.	Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner
FEMM/9/01625
	2020/1998(BUD)	

Ordfører for udtalelse:

Robert Biedroń (S&D)
PA – PE655.750v02-00
Kor.udv.:

BUDG


 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 9. september 2020 kl. 12.00
* * *
Den 7. september 2020 kl. 17.45-18.45  (for lukkede døre)
6.	Koordinatormøde
* * *
Den 10. september 2020 kl. 16.45-18.45
Åbning af fjernafstemning om DEN ENDELIGE TEKST og om HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG
Afstemningen vil være åben fra kl. 17.00 til 19.00
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen – hvad enten de er til stede i udvalgsmødesalen eller via fjerndeltagelse – stemmer pr. e-mail ved brug af papirafstemningslister.
Resultaterne af den endelige afstemning vil blive meddelt via e-mail og offentliggjort på FEMM's websted.
7.	Kunstig intelligens inden for uddannelse, kultur og den audiovisuelle sektor
FEMM/9/02039
	2020/2017(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Maria da Graça Carvalho (PPE)
PA – PE646.839v01-00
AM – PE652.604v01-00
Kor.udv.:

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)
PR – PE655.862v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
8.	Oprettelse af et EU-handlingsprogram for sundhed – for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 282/2014 ("EU4Health-programmet")
FEMM/9/03568
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Ordfører for udtalelse:

Chrysoula Zacharopoulou (Renew)

Kor.udv.:

ENVI
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
AM – PE655.706v01-00
AM – PE653.822v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til holdning i form af ændringsforslag
9.	Oprettelse af InvestEU-programmet
FEMM/9/03561
***I	2020/0108(COD)	COM(2020)0403 – C9-0158/2020

Ordfører for udtalelse:

Frances Fitzgerald (PPE)

Kor.udv.:

BUDG, ECON*
José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

 
	Vedtagelse af udkast til holdning i form af ændringsforslag
10.	Oprettelse af en genopretnings- og resiliensfacilitet
FEMM/9/03553
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Ordfører for udtalelse:

Sirpa Pietikäinen (PPE)

Kor.udv.:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)
PR – PE655.950v02-00
 
	Vedtagelse af udkast til holdning i form af ændringsforslag
* * *
11.	Udligning af den kønsbestemte digitale kløft: Kvinders deltagelse i den digitale økonomi
FEMM/9/01542
	2019/2168(INI)	

Ordfører:

Maria da Graça Carvalho (PPE)

Kor.udv.:

FEMM


Udtalelser:

ITRE
Afgørelse: ingen udtalelse

 
	Behandling af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 28. september 2020 kl. 12.00
12.	Kvinder i politik: lokale og europæiske tendenser
FEMM/9/02482
	Forelæggelse ved De Europæiske Kommuners og Regioners Råd (CEMR)
13.	Diverse sager
14.	Næste møder
	den 21. september 2020 kl. 13.45-15.45 (Bruxelles)
den 22. september 2020 kl. 16.45-18.45 (Bruxelles)
skal bekræftes

