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Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

FEMM(2020)0907_2
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (4Q1)
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (2Q2)

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με εξ αποστάσεως συμμετοχή
7 Σεπτεμβρίου 2020, από 16.45 έως 17.45
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΟΝΟΘΥΡΙΔΕΣ ΕΊΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.
* * *
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 17.00 έως τις 19.00
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία –είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως– θα ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων καταλόγων ψηφοφορίας.
3.	Η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα
FEMM/9/02039
	2020/2017(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Maria da Graça Carvalho (PPE)
PA – PE646.839v01-00
AM – PE652.604v01-00
Επί της ουσίας:

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)
PR – PE655.862v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
* * *
4.	Η διάσταση του φύλου στην πολιτική συνοχής
FEMM/9/02632
	2020/2040(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Lena Düpont (PPE)
PA – PE655.668v01-00
Επί της ουσίας:

REGI
Monika Vana (Verts/ALE)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 17 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 17.00
5.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
FEMM/9/01625
	2020/1998(BUD)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Robert Biedroń (S&D)
PA – PE655.750v02-00
Επί της ουσίας:

BUDG


 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 9 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 12.00
* * *
7 Σεπτεμβρίου 2020, από 17.45 έως 18.45  (κεκλεισμένων των θυρών)
6.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
10 Σεπτεμβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί του ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ και επί της ΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 17.00 έως τις 19.00
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία –είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως– θα ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων καταλόγων ψηφοφορίας.
Τα αποτελέσματα της τελικής ψηφοφορίας θα κοινοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της επιτροπής FEMM.
7.	Η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα
FEMM/9/02039
	2020/2017(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Maria da Graça Carvalho (PPE)
PA – PE646.839v01-00
AM – PE652.604v01-00
Επί της ουσίας:

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)
PR – PE655.862v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
8.	Θέσπιση προγράμματος για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας κατά την περίοδο 2021-2027 και κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 [πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)]
FEMM/9/03568
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Chrysoula Zacharopoulou (Renew)

Επί της ουσίας:

ENVI
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
AM – PE655.706v01-00
AM – PE653.822v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου θέσης υπό μορφήν τροπολογιών
9.	Θέσπιση του προγράμματος InvestEU
FEMM/9/03561
***I	2020/0108(COD)	COM(2020)0403 – C9-0158/2020

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Frances Fitzgerald (PPE)

Επί της ουσίας:

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

 
	Έγκριση του σχεδίου θέσης υπό μορφήν τροπολογιών
10.	Θέσπιση μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
FEMM/9/03553
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Sirpa Pietikäinen (PPE)

Επί της ουσίας:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)
PR – PE655.950v02-00
 
	Έγκριση του σχεδίου θέσης υπό μορφήν τροπολογιών
* * *
11.	Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: η συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία
FEMM/9/01542
	2019/2168(INI)	

Εισηγήτρια:

Maria da Graça Carvalho (PPE)

Επί της ουσίας:

FEMM


Γνωμοδοτήσεις:

ITRE
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 28 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 12.00
12.	Γυναίκες στην πολιτική: τοπικές και ευρωπαϊκές τάσεις
FEMM/9/02482
	Παρουσίαση από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών(ΣΕΔΠ)
13.	Διάφορα
14.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	21 Σεπτεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45 (Βρυξέλλες)
22 Σεπτεμβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)
προς επιβεβαίωση

