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Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

FEMM(2020)1109_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Altiero Spinelli (1G-3)
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με εξ αποστάσεως συμμετοχή
9 Νοεμβρίου 2020, από 13.45 έως 14.30
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.
3.	Εκλογή δεύτερου ή δεύτερης αντιπροέδρου
* * *
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ και του ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 14.00 έως τις 16.00

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία ψηφίζουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων εντύπων έκφρασης ψήφου. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο της FEMM.
4.	Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: η συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία
FEMM/9/01542
	2019/2168(INI)	

Εισηγήτρια:

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

FEMM


Γνωμοδοτήσεις:

ITRE
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Έγκριση των τροπολογιών
5.	Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο το 2019 και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν — ετήσια έκθεση 2019
FEMM/9/04105
	2020/2208(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Christine Anderson (ID)
PA – PE658.726v02-00
AM – PE659.040v01-00
Επί της ουσίας:

AFET
Isabel Santos (S&D)
PR – PE657.310v01-00
AM – PE658.904v01-00
AM – PE659.051v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
6.	Διαμόρφωση της πολιτικής για την ψηφιακή εκπαίδευση
FEMM/9/02919
	2020/2135(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
AM – PE657.443v03-00
Επί της ουσίας:

CULT*
Victor Negrescu (S&D)
PR – PE658.874v01-00
DT – PE655.945v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου θέσης υπό μορφήν τροπολογιών
7.	Η διάσταση του φύλου κατά την κρίση της Covid-19 και κατά την περίοδο μετά την κρίση
FEMM/9/02857
	2020/2121(INI)	

Εισηγήτρια:

Frances Fitzgerald (PPE)
PR – PE653.727v02-00
AM – PE657.387v01-00
AM – PE657.386v01-00
Επί της ουσίας:

FEMM


Γνωμοδοτήσεις:

LIBE
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
8.	Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των φύλων
FEMM/9/01533
	2019/2169(INI)	

Εισηγήτρια:

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

FEMM*


Γνωμοδοτήσεις:

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

CULT
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


LIBE
Evin Incir (S&D)
AD – PE648.624v02-00
AM – PE652.467v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
9.	Η διάσταση του φύλου στην πολιτική συνοχής
FEMM/9/02632
	2020/2040(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Lena Düpont (PPE)
PA – PE655.668v01-00
AM – PE657.415v01-00
Επί της ουσίας:

REGI
Monika Vana (Verts/ALE)

 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
* * *
10.	Η κατάσταση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των δικαιωμάτων στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών
FEMM/9/04029
	2020/2215(INI)	

Εισηγητής:

Predrag Fred Matić (S&D)
PR – PE660.070v02-00
Επί της ουσίας:

FEMM


Γνωμοδοτήσεις:

DEVE
(Verts/ALE)

 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
11.	Προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση τεχνολογιών από παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για την επεξεργασία προσωπικών και άλλων δεδομένων, με σκοπό την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

FEMM/9/04121
***I	2020/0259(COD)	COM(2020)0568 – C9-0288/2020

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Christine Anderson (ID)
PA – PE659.041v02-00
Επί της ουσίας:

LIBE
Birgit Sippel (S&D)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
* * *
9 Νοεμβρίου 2020, από 14.30 έως 15.45
12.	Σεξουαλική παρενόχληση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ: η συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του ΕΚ
FEMM/9/01552
	Ακρόαση
Βλέπε χωριστό σχέδιο προγράμματος
* * *
13.	Διάφορα
14.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	12 Νοεμβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)

