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Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

FEMM(2020)1130_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 30. november 2020 kl. 14.00-15.45
Tirsdag den 1. december 2020 kl. 16.45-18.45
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (6Q2)
Mødet finder sted med fjerndeltagelse
Den 30. november 2020 kl. 14.00-15.45
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
BEMÆRK, AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET
Åbning af fjernafstemning om ÆNDRINGSFORSLAG
Afstemningen vil være åben fra kl. 14.00 til 15.30
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, vil stemme ved brug af EPVote-applikationen. Resultaterne vil blive meddelt via email.
3.	Midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF for så vidt angår udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters anvendelse af teknologier til behandling af personoplysninger og andre data med henblik på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online

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

Ordfører for udtalelse:

Christine Anderson (ID)
PA – PE659.041v02-00
AM – PE660.099v01-00
Kor.udv.:

LIBE
Birgit Sippel (S&D)
PR – PE660.288v01-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
4.	Gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (UNCRPD)


FEMM/9/02797
	2020/2086(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
PA – PE655.669v01-00
AM – PE658.789v01-00
Kor.udv.:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Vedtagelse af ændringsforslag
* * *
Den 30. november 2020 kl. 14.15-15.45
Sammen med Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
5.	Bekæmpelse af kønsbaseret vold: cybervold
CJ01/9/04688
Høring
Se særskilt forslag til dagsorden
* * *
Den 1. december 2020 kl. 16.45-18.45
Åbning af fjernafstemning om DEN ENDELIGE TEKST
Afstemningen vil være åben fra kl. 16.45 til 18.15
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, vil stemme ved brug af EPVote-applikationen. Resultaterne vil blive meddelt via email og offentliggjort på FEMM's hjemmeside
6.	Midlertidig undtagelse fra visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF for så vidt angår udbydere af nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenesters anvendelse af teknologier til behandling af personoplysninger og andre data med henblik på bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online

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

Ordfører for udtalelse:

Christine Anderson (ID)
PA – PE659.041v02-00
AM – PE660.099v01-00
Kor.udv.:

LIBE
Birgit Sippel (S&D)
PR – PE660.288v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
7.	Gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (UNCRPD)


FEMM/9/02797
	2020/2086(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
PA – PE655.669v01-00
AM – PE658.789v01-00
Kor.udv.:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
* * *
Den 1. december 2020 kl. 17.00-17.30  (for lukkede døre)
8.	Koordinatormøde
* * *
Den 1. december 2020 kl. 17.30-18.15
9.	Netværk for integrering af kønsaspektet
FEMM/9/00591
	Se særskilt forslag til dagsorden
Ikke webstreamet
* * *
Den 1. december 2020 kl. 18.15-18.45
Sammen med Retsudvalget
10.	Konsekvenserne for kvinder og børn af vold i hjemmet og forældremyndighedsrettigheder
CJ02/9/02721
	2019/2166(INI)	

Ordførere:

Elena Kountoura (GUE/NGL)
Luisa Regimenti (ID)

Kor.udv.:

JURI, FEMM


 
Indledende drøftelse

Se særskilt forslag til dagsorden
* * *
11.	Diverse sager
12.	Næste møder
den 7. december 2020 kl. 13.45-15.45 (Bruxelles)

