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Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

FEMM(2020)0921_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 21 september 2020, 13.45 - 15.45 uur
Brussel, Zaal: József Antall (4Q1)
Dinsdag 22 september 2020, 16.45 - 18.45 uur
Brussel, Zaal: József Antall (2Q2)

Vergadering met deelname op afstand
21 september 2020, 13.45 - 14.00 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 14.00 tot 16.00 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.	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
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Goedkeuring amendementen
4.	De gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden
FEMM/9/02036
	2020/2042(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
* * *
21 september 2020, 14.00 - 15.45 uur
5.	Vrouwen in raden van bestuur
FEMM/9/02766
	Hoorzitting
Samen met de Commissie juridische zaken. Zie afzonderlijk ontwerpprogramma.
* * *
22 september 2020, 16.45 - 17.45 uur
Opening van de stemming op afstand over de DEFINITIEVE TEKST en ONTWERPSTANDPUNT 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.
6.	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
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Goedkeuring ontwerpadvies
7.	De gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden
FEMM/9/02036
	2020/2042(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
8.	Het oude continent veroudert - mogelijkheden en uitdagingen voor het vergrijzingsbeleid na 2020
FEMM/9/02038
	2020/2008(INI)	

Rapporteur voor advies:

Christine Anderson (ID)

Bevoegd:

EMPL
Beata Szydło (ECR)
PR – PE657.302v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpstandpunt in de vorm van amendementen
* * *
9.	Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap


FEMM/9/02797
	2020/2086(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)

 
	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 29 september 2020, 12.00 uur
10.	Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities - Mededeling van de Commissie
FEMM/9/03048
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Rapporteur voor advies:

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

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

 
	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 5 oktober 2020, 12.00 uur
11.	Rondvraag
12.	Volgende vergaderingen
	12 oktober 2020 (Brussel)
Te bevestigen
* * *
22 september 2020, 17.45 - 18.45 uur  (met gesloten deuren)
13.	Coördinatorenvergadering

