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Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

FEMM(2021)0125_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 25. januára 2021 od 13.45 do 15.45 h
utorok 26. januára 2021 od 16.45 do 18.45 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (4Q1)


Schôdza sa koná s účasťou na diaľku
25. januára 2021 od 13.45 do 15.45 h

1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	18. februára 2020	PV – PE648.343v01-00
25. júna 2020	PV – PE660.327v01-00
3. júla 2020	PV – PE661.990v01-00
13. – 16. júla 2020	PV – PE661.875v01-00
4.	Rodové aspekty neistej práce (chudoba, minimálne mzdy a rozdiel v odmeňovaní)
FEMM/9/02765
	Vypočutie
Pozri osobitný návrh programu schôdze

* * *
25. januára 2021 od 14.45 do 15.45 h  (za zatvorenými dverami)

5.	Schôdza koordinátorov

* * *
26. januára 2021 od 16.45 do 18.45 h

6.	Predsedníctvo Rady
FEMM/9/00593
	prezentácia programu predsedníctva Rady – portugalská ministerka Mariana Vieira Da Silva, štátne ministerstvo pre predsedníctvo
7.	Podpora rodovej rovnosti v oblasti vzdelávania a kariéry v odboroch STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika)
FEMM/9/01544
	2019/2164(INI)	

Spravodajkyňa:

Susana Solís Pérez (Renew)
PR – PE661.980v01-00
Gestorský výbor:

FEMM*


Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE
Rozhodnutie: bez stanoviska


CULT*
Rozhodnutie: bez stanoviska
AM – PE650.403v01-00
 
	preskúmanie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 29. január 2021, 12.00 h
8.	Situácia v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien
FEMM/9/04029
	2020/2215(INI)	

Spravodajca:

Predrag Fred Matić (S&D)
PR – PE660.070v02-00
AM – PE662.044v01-00
AM – PE662.097v01-00
Gestorský výbor:

FEMM


Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE
Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE)
PA – PE660.263v01-00
AM – PE660.264v01-00
 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
9.	Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia
FEMM/9/03707
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Robert Biedroń (S&D)
PA – PE663.069v01-00
Gestorský výbor:

CONT
Joachim Kuhs (ID)
PR – PE655.922v01-00
 
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 28. január 2021, 12.00 h
10.	Absolutórium za rok 2019: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
FEMM/9/03906
	2020/2173(DEC)	COM(2020)0288[34] – C9-0253/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Robert Biedroń (S&D)
PA – PE663.068v01-00
Gestorský výbor:

CONT
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE657.204v01-00
 
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 28. január 2021, 12.00 h
11.	Rôzne otázky
12.	Nasledujúce schôdze
	1. februára 2021 od 13.45 do 15.45 h (Brusel)
4. februára 2021 od 16.45 do 17.00 h (Brusel)

