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Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

FEMM(2020)1028_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 28 oktober 2020 kl. 13.45–15.45
Torsdagen den 29 oktober 2020 kl. 16.45–18.45
Bryssel
Lokal: József Antall (4Q2)
Sammanträde med deltagande på distans
28 oktober 2020 kl. 13.45–14.15
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET
3.	Val av andre vice ordförande
* * *
Distansomröstningen om ÄNDRINGSFÖRSLAG inleds
Omröstningen är öppen kl. 14.00–15.30
Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i möteslokalen och de som deltar på distans – röstar via e-post med hjälp av utskrivna röstsedlar med vallistor.
4.	Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar
FEMM/9/03048
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Föredragande av yttrande:

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

EMPL*
Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE657.413v01-00
AM – PE658.882v01-00
AM – PE659.082v01-00
 
	Antagande av ändringsförslag
5.	Könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen
FEMM/9/02857
	2020/2121(INI)	

Föredragande:

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

FEMM


Rådgivande utskott:

LIBE
Beslut: inget yttrande

 
	Antagande av ändringsförslag
6.	EU:s strategi för jämställdhet
FEMM/9/01533
	2019/2169(INI)	

Föredragande:

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

FEMM*


Rådgivande utskott:

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

CULT
Beslut: inget yttrande


LIBE
Evin Incir (S&D)
AD – PE648.624v02-00
AM – PE652.467v01-00
 
	Antagande av ändringsförslag
7.	Jämställdhetsdimensionen i sammanhållningspolitiken
FEMM/9/02632
	2020/2040(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

REGI
Monika Vana (Verts/ALE)

 
	Antagande av ändringsförslag
* * *
8.	Överbryggande av den digitala klyftan mellan könen: kvinnors deltagande i den digitala ekonomin
FEMM/9/01542
	2019/2168(INI)	

Föredragande:

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

FEMM


Rådgivande utskott:

ITRE
Beslut: inget yttrande

 
	Behandling av ändringsförslag
28 oktober 2020 kl. 14.15–15.45
9.	Kvinnor och digitalisering
FEMM/9/02764
	Utfrågning
Se separat förslag till program.
I samarbete med det särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran (AIDA)

* * *
29 oktober 2020 kl. 16.45–17.45
10.	Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
FEMM/9/00588
	Föredragning av Carlien Scheele, EIGE:s direktör, om jämställdhetsindex 2020
* * *
29 oktober 2020 kl. 17.45–18.15
11.	Genomförandet av direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer
CJ01/9/02517
	2020/2029(INI)	

Föredragande:

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

LIBE, FEMM


 
Se separat förslag till gemensam föredragningslista
* * *
Distansomröstningen om den SLUTLIGA TEXTEN inleds
Omröstningen är öppen kl. 18.30–19.30
Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i möteslokalen och de som deltar på distans – röstar via e-post med hjälp av utskrivna röstsedlar med vallistor.
Resultaten av den slutliga omröstningen kommer att meddelas via e-post och offentliggöras på FEMM-utskottets webbplats.
12.	Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar
FEMM/9/03048
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Föredragande av yttrande:

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

EMPL*
Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE657.413v01-00
AM – PE658.882v01-00
AM – PE659.082v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
13.	Övriga frågor
14.	Kommande sammanträden
	9 november 2020 kl. 13.45–15.45 (Bryssel)
12 november 2020 kl. 16.45–18.45 (Bryssel)

