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Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

FEMM(2020)1130_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 30. novembra 2020 od 14.00 do 15.45 h

utorok 1. decembra 2020 od 16.45 do 18.45 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (6Q2)

Schôdza sa koná s účasťou na diaľku

30. novembra 2020 od 14.00 do 15.45 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

UPOZORŇUJEME, ŽE VŠETKY UVEDENÉ ČASY SÚ IBA ORIENTAČNÉ A 
POČAS SCHÔDZE SA MÔŽU ZMENIŤ.

Začiatok hlasovania o POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOCH na diaľku
Hlasovať bude možné od 14.00 do 15.30 h.

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní, použijú aplikáciu EPVote. Výsledky 
hlasovania budú oznámené e-mailom.
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3. Dočasná výnimka z určitých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi 
interpersonálnych komunikačných služieb bez číslovania na spracovanie 
osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online

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

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:
Christine Anderson (ID) PA – PE659.041v02-00

AM – PE660.099v01-00
Gestorský výbor:

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

 prijatie pozmeňujúcich návrhov

4. Vykonávanie smernice Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre 
rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD

FEMM/9/02797
2020/2086(INI)

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:
Rosa Estaràs Ferragut (PPE) PA – PE655.669v01-00

AM – PE658.789v01-00
Gestorský výbor:

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

 prijatie pozmeňujúcich návrhov

* * *

30. novembra 2020 od 14.15 do 15.45 h

Spoločne s Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

5. Boj proti rodovo motivovanému násiliu: kybernetické násilie
CJ01/9/04688

Vypočutie
Pozri osobitný návrh programu schôdze

* * *

1. decembra 2020 od 16.45 do 18.45 h

Začiatok hlasovania na diaľku o KONEČNOM ZNENÍ
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Hlasovať bude možné od 16.45 do 18.15 h.

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní, použijú aplikáciu EPVote. Výsledky 
hlasovania budú oznámené e-mailom a zverejnené na webovom sídle výboru FEMM.

6. Dočasná výnimka z určitých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi 
interpersonálnych komunikačných služieb bez číslovania na spracovanie 
osobných a iných údajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online

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

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:
Christine Anderson (ID) PA – PE659.041v02-00

AM – PE660.099v01-00
Gestorský výbor:

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

 prijatie návrhu stanoviska

7. Vykonávanie smernice Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre 
rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD

FEMM/9/02797
2020/2086(INI)

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:
Rosa Estaràs Ferragut (PPE) PA – PE655.669v01-00

AM – PE658.789v01-00
Gestorský výbor:

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

 prijatie návrhu stanoviska

* * *

1. decembra 2020 od 17.00 do 17.30 h  (za zatvorenými dverami)

8. Schôdza koordinátorov

* * *

1. decembra 2020 od 17.30 do 18.15 h

9. Sieť pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti
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FEMM/9/00591
 pozri osobitný návrh programu schôdze

Neprenášané cez internet

* * *

1. decembra 2020 od 18.15 do 18.45 h

Spoločne s Výborom pre právne veci

10. Vplyv domáceho násilia a práv starostlivosti na ženy a deti
CJ02/9/02721

2019/2166(INI)

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

Gestorský výbor:
JURI, FEMM

Prvá výmena názorov

Pozri osobitný návrh programu schôdze

* * *

11. Rôzne otázky

12. Nasledujúce schôdze

7. decembra 2020 od 13.45 do 15.45 h (Brusel)
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