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Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

FEMM(2021)0419_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 19 Απριλίου 2021, από τις 13.45 έως τις 16.45
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (4Q1)
Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, από τις 13.45 έως τις 16.15 (κοινή ακρόαση)
Βρυξέλλες, Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (1A002)
Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, από τις 16.45 έως τις 18.00
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (6Q2)
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με εξ αποστάσεως συμμετοχή
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
Σημειώσατε ότι όλες οι χρονοθυρίδες είναι απλώς ενδεικτικές και ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
* * *
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΏΝ
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 13.45 έως τις 15.15
Όλα τα μέλη που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή EPVote. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3.	Προώθηση της ισότητας των φύλων όσον αφορά την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM)
FEMM/9/01544
	2019/2164(INI)	

Εισηγήτρια:

Susana Solís Pérez (Renew)
PR – PE661.980v01-00
AM – PE680.746v01-00
Επί της ουσίας:

FEMM*


Γνωμοδοτήσεις:

ITRE
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


CULT*
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση
AM – PE650.403v01-00
	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών
* * *
19 Απριλίου 2021, από τις 14.00 έως τις 15.00
4.	Ενδυνάμωση των ενωσιακών ενισχύσεων για τις γυναίκες επιχειρηματίες και τις επενδύτριες, μεταξύ άλλων μέσω του ΠΔΠ 2021-2027
FEMM/9/05248
	Ακρόαση
Βλέπε χωριστό σχέδιο προγράμματος
19 Απριλίου 2021, από τις 15.00 έως τις 15.45
5.	Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2018-2020
FEMM/9/01547
	2021/2020(INI)	

Εισηγήτρια:

Sandra Pereira (The Left)

Επί της ουσίας:

FEMM


Γνωμοδοτήσεις:

EMPL
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

	Ανταλλαγή απόψεων
6.	Η προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν
FEMM/9/04009
	2020/2209(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Samira Rafaela (Renew)

Επί της ουσίας:

PETI*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE660.308v01-00
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής
* * *
19 Απριλίου 2021, από τις 15.45 έως τις 16.45 (κεκλεισμένων των θυρών)
7.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
22 Απριλίου 2021, από τις 13.45 έως τις 16.15
Από κοινού με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) σε χρονοθυρίδα της EMPL, αίθουσα: Paul-Henri Spaak (1A002)
8.	Κοινή ακρόαση EMPL-FEMM με θέμα την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με οδηγία για τη διαφάνεια των αμοιβών
FEMM/9/05797
	Βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης
* * *
22 Απριλίου 2021, από τις 16.45 έως τις 17.00
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί του ΤΕΛΙΚΟΎ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 16.45 έως τις 17.45
Όλα τα μέλη που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή EPVote. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της επιτροπής FEMM.
9.	Προώθηση της ισότητας των φύλων όσον αφορά την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM)
FEMM/9/01544
	2019/2164(INI)	

Εισηγήτρια:

Susana Solís Pérez (Renew)
PR – PE661.980v01-00
AM – PE680.746v01-00
Επί της ουσίας:

FEMM*


Γνωμοδοτήσεις:

ITRE
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


CULT*
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση
AM – PE650.403v01-00
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
* * *
10.	Διάφορα
11.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	10 Μαΐου 2021, από τις 13.45 έως τις 15.45
22 Απριλίου 2021, από τις 17.00 έως τις 18.00
Χωρίς αναμετάδοση μέσω διαδικτύου
12.	Δίκτυο για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου
FEMM/9/00591
	Βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης

