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Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

FEMM(2020)1130_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Pirmdien, 2020. gada 30. novembrī, plkst. 14.00–15.45
Otrdien, 2020. gada 1. decembrī, plkst. 16.45–18.45
Briselē
Telpa: József Antall (6Q2)


Sanāksme notiek ar attālinātu dalību
2020. gada 30. novembrī plkst. 14.00–15.45

1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ, KA VISI NORĀDĪTIE LAIKI IR TIKAI APTUVENI UN VAR MAINĪTIES SANĀKSMES GAITĀ.

Attālinātās balsošanas procedūras atklāšana - balsošana par GROZĪJUMIEM
Balsot varēs no plkst. 14.00 līdz plkst. 15.30

 Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā, balsos, izmantojot lietotni EPVote. Balsošanas rezultāti tiks paziņoti pa e-pastu.
3.	Pagaidu atkāpe no konkrētiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK noteikumiem attiecībā uz tehnoloģiju izmantošanu, ko veic numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, lai apstrādātu persondatus un citus datus nolūkā apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē

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

Atzinuma sagatavotāja:

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

LIBE
Birgit Sippel (S&D)
PR – PE660.288v01-00
 
	Grozījumu pieņemšana
4.	Padomes Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, īstenošana, ņemot vērā UNCRPD


FEMM/9/02797
	2020/2086(INI)	

Atzinuma sagatavotāja:

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

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

* * *
2020. gada 30. novembrī plkst. 14.15–15.45


Kopīgi ar Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju
5.	Ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošana: kibervardarbība
CJ01/9/04688
Uzklausīšana
Skatīt atsevišķu darba kārtības projektu

* * *
2020. gada 1. decembrī plkst. 16.45–18.45


Attālinātās balsošanas procedūras atklāšana - balsošana par GALĪGO TEKSTU
Balsot varēs no plkst. 16.45 līdz plkst. 18.15.

Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā, balsos, izmantojot lietotni EPVote. Balsošanas rezultāti tiks paziņoti pa e-pastu un publicēti FEMM komitejas tīmekļa vietnē.
6.	Pagaidu atkāpe no konkrētiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK noteikumiem attiecībā uz tehnoloģiju izmantošanu, ko veic numurneatkarīgu starppersonu sakaru pakalpojumu sniedzēji, lai apstrādātu persondatus un citus datus nolūkā apkarot seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē

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

Atzinuma sagatavotāja:

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

LIBE
Birgit Sippel (S&D)
PR – PE660.288v01-00
 
	Atzinuma projekta pieņemšana
7.	Padomes Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, īstenošana, ņemot vērā UNCRPD


FEMM/9/02797
	2020/2086(INI)	

Atzinuma sagatavotāja:

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

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Atzinuma projekta pieņemšana

* * *
2020. gada 1. decembrī plkst. 17.00–17.30  (aiz slēgtām durvīm)

8.	Koordinatoru sanāksme

* * *
2020. gada 1. decembrī plkst. 17.30–18.15

9.	Dzimumu līdztiesības aspekta integrācijas tīkls
FEMM/9/00591
	Skatīt atsevišķu darba kārtības projektu
Šī punkta apspriešana netiks straumēta tiešsaistē.

* * *
2020. gada 1. decembrī plkst. 18.15–18.45


Kopīgi ar Juridisko komiteju
10.	Vardarbības ģimenē un aizgādības tiesību ietekme uz sievietēm un bērniem
CJ02/9/02721
	2019/2166(INI)	

Referentes:

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

Atbildīgā komiteja:

JURI, FEMM


 
Pirmā viedokļu apmaiņa

Skatīt atsevišķu darba kārtības projektu

* * *
11.	Dažādi jautājumi
12.	Nākamās sanāksmes
2020. gada 7. decembrī plkst. 13.45–15.45 (Briselē)

