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Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

FEMM(2021)0419_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 19. april 2021 kl. 13.45-16.45
Bruxelles, Mødelokale: József Antall (4Q1)
Torsdag den 22. april 2021 kl. 13.45-16.15  (fælles høring)
Bruxelles, Mødelokale: Paul-Henri Spaak (1A002)
Torsdag den 22. april 2021 kl. 16.45-18.00
Bruxelles, Mødelokale: József Antall (6Q2)
Mødet finder sted med fjerndeltagelse
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
Bemærk, at alle tidsintervaller kun er vejledende og kan ændres under mødet.
* * *
Åbning af fjernafstemning om ÆNDRINGSFORSLAG
Afstemningen vil være åben kl. 13.45-15.15
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, stemmer ved brug af EPVote-applikationen. Resultaterne meddeles via e-mail.
3.	Fremme af ligestilling mellem kønnene i uddannelse og karriereveje inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM)
FEMM/9/01544
	2019/2164(INI)	

Ordfører:

Susana Solís Pérez (Renew)
PR – PE661.980v01-00
AM – PE680.746v01-00
Kor.udv.:

FEMM*


Udtalelser:

ITRE
Afgørelse: ingen udtalelse


CULT*
Afgørelse: ingen udtalelse
AM – PE650.403v01-00
	Behandling og vedtagelse af ændringsforslag
* * *
Den 19. april 2021 kl. 14.00-15.00
4.	Styrkelse af EU-støtte til fordel for kvindelige iværksættere og investorer, blandt andet gennem den flerårige finansielle ramme for 2021-2027
FEMM/9/05248
	Høring
Se særskilt forslag til program
Den 19. april 2021 kl. 15.00-15.45
5.	Ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2018-2020
FEMM/9/01547
	2021/2020(INI)	

Ordfører:

Sandra Pereira (The Left)

Kor.udv.:

FEMM


Udtalelser:

EMPL
Afgørelse: ingen udtalelse

	Drøftelse
6.	Beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer
FEMM/9/04009
	2020/2209(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Samira Rafaela (Renew)

Kor.udv.:

PETI*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE660.308v01-00
	Behandling af udkast til udtalelse i form af en skrivelse
* * *
Den 19. april 2021 kl. 15.45-16.45  (for lukkede døre)
7.	Koordinatormøde
* * *
Den 22. april 2021 kl. 13.45-16.15
Fælles med Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) i EMPL's tidsrum, mødeværelse: Paul-Henri Spaak (1A002)
8.	Fælles EMPL-FEMM-høring om Kommissionens forslag til direktiv om løngennemsigtighed
FEMM/9/05797
	Se særskilt forslag til dagsorden
* * *
Den 22. april 2021 kl. 16.45-17.00
Åbning af fjernafstemning om den ENDELIGE TEKST
Afstemningen vil være åben fra kl. 16.45 til 17.45.
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, stemmer ved brug af EPVote-applikationen. Resultaterne meddeles via e-mail og offentliggøres på FEMM's websted.
9.	Fremme af ligestilling mellem kønnene i uddannelse og karriereveje inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM)
FEMM/9/01544
	2019/2164(INI)	

Ordfører:

Susana Solís Pérez (Renew)
PR – PE661.980v01-00
AM – PE680.746v01-00
Kor.udv.:

FEMM*


Udtalelser:

ITRE
Afgørelse: ingen udtalelse


CULT*
Afgørelse: ingen udtalelse
AM – PE650.403v01-00
	Vedtagelse af udkast til betænkning
* * *
10.	Diverse sager
11.	Næste møder
	den 10. maj 2021 kl. 13.45-15.45
Den 22. april 2021 kl. 17.00-18.00
Ingen transmission over internettet
12.	Netværk for integrering af kønsaspektet
FEMM/9/00591
	Se særskilt forslag til dagsorden

