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Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

FEMM(2020)0921_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 21. september 2020 kl. 13.45-15.45
Bruxelles, Mødelokale: József Antall (4Q1)
Tirsdag den 22. september 2020 kl. 16.45-18.45
Bruxelles, Mødelokale: József Antall (2Q2)

Mødet finder sted med fjerndeltagelse
Den 21. september 2020 kl. 13.45-14.00
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. 14.00 til 16.00
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.	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
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Vedtagelse af ændringsforslag
4.	Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene
FEMM/9/02036
	2020/2042(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Alice Kuhnke (Verts/ALE)
PA – PE650.432v01-00
AM – PE652.267v01-00
Kor.udv.:

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
* * *
Den 21. september 2020 kl. 14.00-15.45
5.	Kvinder i bestyrelser
FEMM/9/02766
	Høring
Sammen med JURI. Se særskilt forslag til program.
* * *
Den 22. september 2020 kl. 16.45-17.45
Åbning af fjernafstemning om DEN ENDELIGE TEKST og om UDKAST TIL 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.
6.	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
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
7.	Virkningerne af klimaforandringer på sårbare befolkningsgrupper i udviklingslandene
FEMM/9/02036
	2020/2042(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Alice Kuhnke (Verts/ALE)
PA – PE650.432v01-00
AM – PE652.267v01-00
Kor.udv.:

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
8.	Det gamle kontinents tiltagende aldring - muligheder og udfordringer i forbindelse med aldringspolitik efter 2020
FEMM/9/02038
	2020/2008(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Christine Anderson (ID)

Kor.udv.:

EMPL
Beata Szydło (ECR)
PR – PE657.302v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til holdning i form af ændringsforslag
* * *
9.	Gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (UNCRPD)


FEMM/9/02797
	2020/2086(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
PA – PE655.669v01-00
Kor.udv.:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)

 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 29. september 2020 kl. 12.00
10.	Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling – Meddelelse fra Kommissionen
FEMM/9/03048
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Ordfører for udtalelse:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PA – PE657.285v01-00
Kor.udv.:

EMPL*
Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)

 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 5. oktober 2020 kl. 12.00
11.	Diverse sager
12.	Næste møder
	12. oktober 2020 (Bruxelles)
Bekræftes senere
* * *
Den 22. september 2020 kl. 17.45-18.45  (for lukkede døre)
13.	Koordinatormøde

