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Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

FEMM(2020)1130_1
PÄEVAKORRA PROJEKT
Koosolek
Esmaspäev, 30. november 2020 kell 14.00–15.45
Teisipäev, 1. detsember 2020 kell 16.45–18.45
Brüssel
Ruum: József Antall (6Q2)
Koosolek toimub kaugosaluse teel
30. november 2020 kell 14.00–15.45
1.	Päevakorra kinnitamine
2.	Juhataja teadaanded
TEGEMIST ON ESIALGSETE KELLAAEGADEGA, MIS VÕIVAD KOOSOLEKU KÄIGUS MUUTUDA.
MUUDATUSETTEPANEKUTE kaughääletuse algus
Hääletus toimub kell 14.00–15.30
Kõik hääletusel osalevad parlamendiliikmed kasutavad hääletamiseks EPVote rakendust. Tulemus edastatakse e-posti teel.
3.	Ajutine erand teatavatest Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ sätetest seoses numbrivaba isikutevahelist sidet pakkuvate teenuseosutajate poolse tehnoloogiakasutusega isikuandmete ja muude andmete töötlemiseks, et tõkestada internetis toimuvat laste seksuaalset kuritarvitamist
FEMM/9/04121
***I	2020/0259(COD)	COM(2020)0568 – C9-0288/2020

Arvamuse koostaja:

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

LIBE –
Birgit Sippel (S&D)
PR – PE660.288v01-00
	Muudatusettepanekute vastuvõtmine

4.	Nõukogu direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) rakendamine ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni taustal
FEMM/9/02797
	2020/2086(INI)	

Arvamuse koostaja:

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

EMPL –
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
	Muudatusettepanekute vastuvõtmine

* * *
30. november 2020 kell 14.15–15.45
Koos kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoniga
5.	Võitlus soopõhise vägivalla vastu: kübervägivald
CJ01/9/04688
Kuulamine
Vaata eraldi päevakorra projekti

* * *
1. detsember 2020 kell 16.45–18.45
LÕPLIKU TEKSTI kaughääletuse algus
Hääletus toimub kell 16.45–18.15
Kõik hääletusel osalevad parlamendiliikmed kasutavad hääletamiseks EPVote rakendust. Tulemus edastatakse e-posti teel ja avaldatakse FEMM-komisjoni veebilehel.
6.	Ajutine erand teatavatest Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ sätetest seoses numbrivaba isikutevahelist sidet pakkuvate teenuseosutajate poolse tehnoloogiakasutusega isikuandmete ja muude andmete töötlemiseks, et tõkestada internetis toimuvat laste seksuaalset kuritarvitamist
FEMM/9/04121
***I	2020/0259(COD)	COM(2020)0568 – C9-0288/2020

Arvamuse koostaja:

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

LIBE –
Birgit Sippel (S&D)
PR – PE660.288v01-00
	Arvamuse projekti vastuvõtmine

7.	Nõukogu direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) rakendamine ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni taustal
FEMM/9/02797
	2020/2086(INI)	

Arvamuse koostaja:

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

EMPL –
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
	Arvamuse projekti vastuvõtmine

* * *
1. detsember 2020 kell 17.00–17.30 (kinnine koosolek)
8.	Koordinaatorite koosolek
* * *
1. detsember 2020 kell 17.30–18.15
9.	Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise võrgustik
FEMM/9/00591
	Vt eraldi päevakorra projekti

Veebiülekannet ei tehta
* * *
1. detsember 2020 kell 18.15–18.45
Koos õiguskomisjoniga
10.	Koduvägivalla ja hooldusõiguse mõju naistele ja lastele
CJ02/9/02721
	2019/2166(INI)	

Raportöörid:

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

Vastutav:

JURI, FEMM


Esimene arvamuste vahetus

Vaata eraldi päevakorra projekti
* * *
11.	Muud küsimused
12.	Järgmised koosolekud
7. detsember 2020 kell 13.45–15.45 (Brüssel)

