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Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

FEMM(2020)0907_2
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 7 september 2020, 16.45 - 18.45 uur
Brussel, Zaal: József Antall (4Q1)
Donderdag 10 september 2020, 16.45 - 18.45 uur
Brussel, Zaal: József Antall (2Q2)

Vergadering met deelname op afstand
7 september 2020, 16.45 - 17.45 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.
* * *
Opening van de stemming op afstand over AMENDEMENTEN
Stemmen is mogelijk van 17.00 tot 19.00 uur
Alle leden die deelnemen aan de stemming – hetzij in de vergaderzaal van de commissie, hetzij op afstand – stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukt stembiljet met stemlijsten.
3.	Kunstmatige intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector
FEMM/9/02039
	2020/2017(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)
PR – PE655.862v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
* * *
4.	De genderdimensie van het cohesiebeleid
FEMM/9/02632
	2020/2040(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

REGI
Monika Vana (Verts/ALE)

 
	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 17 september 2020, 17.00 uur
5.	Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - Alle afdelingen
FEMM/9/01625
	2020/1998(BUD)	

Rapporteur voor advies:

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

BUDG


 
	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 9 september 2020, 12.00 uur
* * *
7 september 2020, 17.45 - 18.45 uur  (met gesloten deuren)
6.	Coördinatorenvergadering
* * *
10 september 2020, 16.45 - 18.45 uur
Opening van de stemming op afstand over de DEFINITIEVE TEKST en het STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN
Stemmen is mogelijk van 17.00 tot 19.00 uur
Alle leden die deelnemen aan de stemming – hetzij in de vergaderzaal van de commissie, hetzij op afstand – stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukt stembiljet met stemlijsten.
De uitslag van de eindstemming wordt per e-mail meegedeeld en gepubliceerd op de webpagina van FEMM.
7.	Kunstmatige intelligentie in het onderwijs en in de culturele en audiovisuele sector
FEMM/9/02039
	2020/2017(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

CULT*
Sabine Verheyen (PPE)
PR – PE655.862v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
8.	Oprichting van een programma voor Unie-optreden op het gebied van gezondheid - voor de periode 2021-2017 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 ("EU4Health Programma")
FEMM/9/03568
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Rapporteur voor advies:

Chrysoula Zacharopoulou (Renew)

Bevoegd:

ENVI
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
AM – PE655.706v01-00
AM – PE653.822v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpstandpunt in de vorm van amendementen
9.	Vaststelling van het programma "InvestEU"
FEMM/9/03561
***I	2020/0108(COD)	COM(2020)0403 – C9-0158/2020

Rapporteur voor advies:

Frances Fitzgerald (PPE)

Bevoegd:

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

 
	Goedkeuring ontwerpstandpunt in de vorm van amendementen
10.	Oprichting van een Herstelfaciliteit
FEMM/9/03553
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Rapporteur voor advies:

Sirpa Pietikäinen (PPE)

Bevoegd:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)
PR – PE655.950v02-00
 
	Goedkeuring ontwerpstandpunt in de vorm van amendementen
* * *
11.	De digitale kloof tussen vrouwen en mannen dichten: de deelname van vrouwen aan de digitale economie
FEMM/9/01542
	2019/2168(INI)	

Rapporteur:

Maria da Graça Carvalho (PPE)

Bevoegd:

FEMM


Adviezen:

ITRE
Besluit: geen advies

 
	Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 28 september 2020, 12.00 uur
12.	Vrouwen in de politiek: lokale en Europese tendensen
FEMM/9/02482
	Presentatie door de Raad van Europese gemeenten en regio's (Council of European Municipalities and Regions, CEMR)
13.	Rondvraag
14.	Volgende vergaderingen
	21 september 2020, 13.45 - 15.45 uur (Brussel)
22 september 2020, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
nog te bevestigen

