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Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

FEMM(2020)1130_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 30 november 2020, 14.00 - 15.45 uur
Dinsdag 1 december 2020, 16.45 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: József Antall (6Q2)


Vergadering met deelname op afstand
30 november 2020, 14.00 - 15.45 uur

1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

Opening van de stemming op afstand over AMENDEMENTEN
Stemmen is mogelijk van 14.00 tot 15.30 uur

De leden die deelnemen aan de stemming, stemmen met behulp van de applicatie EPVote. De uitslag van de stemming wordt meegedeeld via e-mail.
3.	Tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van het gebruik van technologieën door aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen

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

Rapporteur voor advies:

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

LIBE
Birgit Sippel (S&D)
PR – PE660.288v01-00
 
	Goedkeuring amendementen
4.	Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap


FEMM/9/02797
	2020/2086(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

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

* * *
30 november 2020, 14.15 - 15.45 uur


Gezamenlijk met de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
5.	Bestrijding van gendergebaseerd geweld: cybergeweld
CJ01/9/04688
Hoorzitting
Zie afzonderlijke ontwerpagenda

* * *
1 december 2020, 16.45 - 18.45 uur


Opening van de stemming op afstand over de DEFINITIEVE TEKST
Stemmen is mogelijk van 16.45 tot 18.15 uur.

De leden die deelnemen aan de stemming, stemmen met behulp van de applicatie EPVote. De uitslag van de stemming wordt meegedeeld via e-mail en gepubliceerd op de webpagina van FEMM.
6.	Tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van het gebruik van technologieën door aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen

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

Rapporteur voor advies:

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

LIBE
Birgit Sippel (S&D)
PR – PE660.288v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
7.	Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap


FEMM/9/02797
	2020/2086(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

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

* * *
1 december 2020, 17.00 - 17.30 uur  (met gesloten deuren)

8.	Coördinatorenvergadering

* * *
1 december 2020, 17.30 - 18.15 uur

9.	Netwerk voor gendermainstreaming
FEMM/9/00591
	Zie afzonderlijke ontwerpagenda
Niet gewebstreamd

* * *
1 december 2020, 18.15 - 18.45 uur


Samen met de Commissie juridische zaken
10.	De gevolgen van huiselijk geweld en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen
CJ02/9/02721
	2019/2166(INI)	

Rapporteurs:

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

Bevoegd:

JURI, FEMM


 
Eerste gedachtewisseling

Zie afzonderlijke ontwerpagenda

* * *
11.	Rondvraag
12.	Volgende vergaderingen
7 december 2020, 13.45 - 15.45 uur (Brussel)

