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Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

FEMM(2020)1028_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 28 octombrie 2020, 13.45 - 15.45
Joi, 29 octombrie 2020, 16.45 - 18.45
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
Ședința se desfășoară cu participare de la distanță
28 octombrie 2020, 13.45 - 14.15
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
VĂ ATRAGEM ATENȚIA CĂ TOATE INTERVALELE ORARE SUNT DOAR ORIENTATIVE ȘI POT SUFERI MODIFICĂRI PE PARCURSUL REUNIUNII.
3.	Alegerea celui de al doilea vicepreședinte sau a celei de a doua vicepreședinte
* * *
Deschiderea procedurii de votare de la distanță a AMENDAMENTELOR
Votarea va fi deschisă între orele 14.00 și 15.30
Toți deputații care participă la vot – fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță – vor vota prin e-mail, utilizând listele de vot cu buletine de vot imprimate.
4.	O Europă socială puternică pentru tranziții juste
FEMM/9/03048
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Raportoare pentru aviz:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PA – PE657.285v01-00
AM – PE658.722v01-00
Comisie competentă:

EMPL*
Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE657.413v01-00
AM – PE658.882v01-00
AM – PE659.082v01-00
	Adoptarea amendamentelor

5.	Perspectiva de gen pe durata crizei provocate de pandemia de COVID-19 și în perioada de după criză
FEMM/9/02857
	2020/2121(INI)	

Raportoare:

Frances Fitzgerald (PPE)
PR – PE653.727v02-00
AM – PE657.387v01-00
AM – PE657.386v01-00
Comisie competentă:

FEMM


Avize:

LIBE
Decizie: fără aviz

	Adoptarea amendamentelor

6.	Strategia UE privind egalitatea de gen
FEMM/9/01533
	2019/2169(INI)	

Raportoare:

Maria Noichl (S&D)
PR – PE650.408v01-00
AM – PE652.643v01-00
AM – PE652.642v01-00
Comisie competentă:

FEMM*


Avize:

EMPL*
Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL)
AD – PE646.871v02-00
AM – PE650.655v02-00

CULT
Decizie: fără aviz


LIBE
Evin Incir (S&D)
AD – PE648.624v02-00
AM – PE652.467v01-00
	Adoptarea amendamentelor

7.	Dimensiunea de gen în politica de coeziune
FEMM/9/02632
	2020/2040(INI)	

Raportoare pentru aviz:

Lena Düpont (PPE)
PA – PE655.668v01-00
AM – PE657.415v01-00
Comisie competentă:

REGI
Monika Vana (Verts/ALE)

	Adoptarea amendamentelor

* * *
8.	Eliminarea decalajului digital dintre femei și bărbați: participarea femeilor la economia digitală
FEMM/9/01542
	2019/2168(INI)	

Raportoare:

Maria da Graça Carvalho (PPE)
PR – PE655.712v02-00
AM – PE658.725v01-00
Comisie competentă:

FEMM


Avize:

ITRE
Decizie: fără aviz

	Examinarea amendamentelor

28 octombrie 2020, 14.15 - 15.45
9.	Femeile și digitalizarea
FEMM/9/02764
	Audiere
A se vedea proiectul de program separat

În asociere cu Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală (AIDA)
* * *
29 octombrie 2020, 16.45 - 17.45
10.	Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)
FEMM/9/00588
	Prezentare susținută de Carlien Scheele, Directoarea Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), privind indicele egalității de gen 2020

* * *
29 octombrie 2020, 17.45 - 18.15
11.	Punerea în aplicare a Directivei 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia
CJ01/9/02517
	2020/2029(INI)	

Raportori:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE658.995v01-00
Comisie competentă:

LIBE, FEMM


A se vedea proiectul comun de ordine de zi separat
* * *
Deschiderea procedurii de votare de la distanță a TEXTULUI FINAL
Votarea va fi deschisă între orele 18.30 și 19.30
Toți deputații care participă la vot – fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță – vor vota prin e-mail, utilizând listele de vot cu buletine de vot imprimate.
Rezultatele votului final vor fi comunicate prin e-mail și publicate pe pagina de internet a Comisiei FEMM.
12.	O Europă socială puternică pentru tranziții juste
FEMM/9/03048
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Raportoare pentru aviz:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PA – PE657.285v01-00
AM – PE658.722v01-00
Comisie competentă:

EMPL*
Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE657.413v01-00
AM – PE658.882v01-00
AM – PE659.082v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

13.	Chestiuni diverse
14.	Reuniuni următoare
	9 noiembrie 2020, 13.45 - 15.45 (Bruxelles)

12 noiembrie 2020, 16.45 - 18.45 (Bruxelles)

