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Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

FEMM(2020)1130_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, από 14.00 έως 15.45
Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (6Q2)
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με εξ αποστάσεως συμμετοχή
30 Νοεμβρίου 2020, από 14.00 έως 15.45
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.
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΏΝ
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από 14.00 έως 15.30
Όλα τα μέλη που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή EPVote. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3.	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
AM – PE660.099v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE
Birgit Sippel (S&D)
PR – PE660.288v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
4.	Εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες


FEMM/9/02797
	2020/2086(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
PA – PE655.669v01-00
AM – PE658.789v01-00
Επί της ουσίας:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
* * *
30 Νοεμβρίου 2020, από 14.15 έως 15.45
Από κοινού με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
5.	Καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο: βία στον κυβερνοχώρο
CJ01/9/04688
Ακρόαση
Βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης
* * *
1 Δεκεμβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί του ΤΕΛΙΚΟΎ ΚΕΊΜΕΝΟΥ
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από 16.45 έως 18.15
Όλα τα μέλη που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή EPVote. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της Επιτροπής FEMM.
6.	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
AM – PE660.099v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE
Birgit Sippel (S&D)
PR – PE660.288v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
7.	Εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία υπό το φως της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες


FEMM/9/02797
	2020/2086(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
PA – PE655.669v01-00
AM – PE658.789v01-00
Επί της ουσίας:

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
* * *
1 Δεκεμβρίου 2020, από 17.00 έως 17.30  (κεκλεισμένων των θυρών)
8.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
1 Δεκεμβρίου 2020, από 17.30 έως 18.15
9.	Δίκτυο για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου
FEMM/9/00591
	Βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης
Δεν μεταδίδεται μέσω διαδικτύου
* * *
1 Δεκεμβρίου 2020, από 18.15 έως 18.45
Από κοινού με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
10.	Οι επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά
CJ02/9/02721
	2019/2166(INI)	

Εισηγήτριες:

Έλενα Κουντουρά (GUE/NGL)
Luisa Regimenti (ID)

Επί της ουσίας:

JURI, FEMM


 
Πρώτη ανταλλαγή απόψεων

Βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης
* * *
11.	Διάφορα
12.	Προσεχείς συνεδριάσεις
7 Δεκεμβρίου 2020, 13.45-15.45 (Βρυξέλλες)

