OJ\1213152EL.rtf	PE657.289v02-00
EL	Eνωμένη στην πολυμορφία	EL
PE657.289v02-00	 /1 	OJ\1213152EL.rtf
EL
OJ\1213152EL.rtf	 /1 	PE657.289v02-00
	EL

Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο
2019-2024
file_0.png




Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

FEMM(2020)0921_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (4Q1)
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (2Q2)

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με εξ αποστάσεως συμμετοχή
21 Σεπτεμβρίου 2020, από 13.45 έως 14.00
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
ΕΠΙΣΗΜΑΊΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΟΝΟΘΥΡΙΔΕΣ ΕΊΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.
* * *
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΏΝ
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 14.00 έως τις 16.00
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία – είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιτροπής είτε εξ αποστάσεως – ψηφίζουν βάσει καταλόγου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων εντύπων δήλωσης ψήφου.
3.	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
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Έγκριση των τροπολογιών
4.	Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες σε αναπτυσσόμενες χώρες
FEMM/9/02036
	2020/2042(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Alice Kuhnke (Verts/ALE)
PA – PE650.432v01-00
AM – PE652.267v01-00
Επί της ουσίας:

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
* * *
21 Σεπτεμβρίου 2020, από 14.00 έως 15.45
5.	Γυναίκες που συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων
FEMM/9/02766
	Ακρόαση
Από κοινού με την επιτροπή JURI. Βλέπε χωριστό σχέδιο προγράμματος.
* * *
22 Σεπτεμβρίου 2020, από 16.45 έως 17.45
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί του ΤΕΛΙΚΟΎ ΚΕΊΜΕΝΟΥ και επί του ΣΧΕΔΊΟΥ ΘΕΣΗΣ ΥΠΌ ΜΟΡΦΉΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΏΝ
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 – ψηφίζουν βάσει καταλόγου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων εντύπων δήλωσης ψήφου.
Τα αποτελέσματα της τελικής ψηφοφορίας θα κοινοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της επιτροπής FEMM.
6.	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
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
7.	Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες σε αναπτυσσόμενες χώρες
FEMM/9/02036
	2020/2042(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Alice Kuhnke (Verts/ALE)
PA – PE650.432v01-00
AM – PE652.267v01-00
Επί της ουσίας:

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
8.	Η Γηραιά Ήπειρος γερνάει - δυνατότητες και προκλήσεις σχετικά με την πολιτική για τη γήρανση για την περίοδο μετά το 2020
FEMM/9/02038
	2020/2008(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Christine Anderson (ID)

Επί της ουσίας:

EMPL
Beata Szydło (ECR)
PR – PE657.302v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου θέσης υπό μορφήν τροπολογιών
* * *
9.	Εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες


FEMM/9/02797
	2020/2086(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
PA – PE655.669v01-00
Επί της ουσίας:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 29 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 12.00
10.	Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιη μετάβαση - Ανακοίνωση της Επιτροπής
FEMM/9/03048
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PA – PE657.285v01-00
Επί της ουσίας:

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

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 5 Οκτωβρίου 2020, ώρα 12.00
11.	Διάφορα
12.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	12 Οκτωβρίου 2020 (Βρυξέλλες)
προς επιβεβαίωση
* * *
22 Σεπτεμβρίου 2020, από 17.45 έως 18.45  (κεκλεισμένων των θυρών)
13.	Συνεδρίαση των συντονιστών

