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Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

FEMM(2020)1130_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 30 noiembrie 2020, 14.00 - 15.45
Marți, 1 decembrie 2020, 16.45 - 18.45
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2)
Reuniunea se desfășoară cu participare de la distanță
30 noiembrie 2020, 14.00 - 15.45
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
VĂ ATRAGEM ATENȚIA CĂ TOATE INTERVALELE ORARE SUNT DOAR ORIENTATIVE ȘI POT SUFERI MODIFICĂRI PE PARCURSUL REUNIUNII.
Deschiderea procedurii de votare de la distanță a AMENDAMENTELOR
Votarea va fi deschisă între orele 14.00 și 15.30.
Toți membrii care participă la vot vor vota utilizând aplicația EPVote. Rezultatele vor fi comunicate prin e-mail.
3.	Derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor

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

Raportoare pentru aviz:

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

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

4.	Punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă în lumina Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD)


FEMM/9/02797
	2020/2086(INI)	

Raportoare pentru aviz:

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

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

* * *
30 noiembrie 2020, 14.15 - 15.45
Împreună cu Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
5.	Combaterea violenței pe criterii de gen: violența cibernetică
CJ01/9/04688
Audiere
A se vedea proiectul de ordine de zi separat
* * *
1 decembrie 2020, 16.45 - 18.45
Deschiderea procedurii de votare de la distanță a TEXTULUI FINAL
Votarea va fi deschisă între orele 16.45 și 18.15.
Toți membrii care participă la vot vor vota utilizând aplicația EPVote. Rezultatele vor fi comunicate prin e-mail și vor fi publicate pe pagina de internet a comisiei FEMM.
6.	Derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor

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

Raportoare pentru aviz:

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

LIBE
Birgit Sippel (S&D)
PR – PE660.288v01-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz

7.	Punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă în lumina Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD)


FEMM/9/02797
	2020/2086(INI)	

Raportoare pentru aviz:

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

EMPL
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
PR – PE657.235v01-00
AM – PE659.020v01-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz

* * *
1 decembrie 2020, 17.00 - 17.30  (cu ușile închise)
8.	Reuniune a coordonatorilor
* * *
1 decembrie 2020, 17.30 - 18.15
9.	Rețeaua pentru integrarea perspectivei de gen
FEMM/9/00591
	A se vedea proiectul de ordine de zi separat

Fără transmisie pe internet
* * *
1 decembrie 2020, 18.15 - 18.45
Împreună cu Comisia pentru afaceri juridice
10.	Impactul violenței în familie și a drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și a copiilor
CJ02/9/02721
	2019/2166(INI)	

Raportoare:

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

Comisie competentă:

JURI, FEMM


 
Primul schimb de opinii

A se vedea proiectul de ordine de zi separat
* * *
11.	Chestiuni diverse
12.	Reuniuni următoare
7 decembrie 2020, 13.45-15.45 (Bruxelles)

