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Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros

FEMM(2021)0419_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 19 de abril de 2021, 13.45–16.45
Bruxelas, Sala: József Antall (4Q1)
Quinta-feira, 22 de abril de 2021, 13.45–16.15  (audição conjunta)
Bruxelas, Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
Quinta-feira, 22 de abril de 2021, 16.45–18.00
Bruxelas, Sala: József Antall (6Q2)
A reunião tem lugar através de participação à distância
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
Chama-se a atenção para o facto de os horários serem apenas indicativos e poderem ser alterados durante a reunião.
* * *
Abertura do procedimento de votação à distância das ALTERAÇÕES
A votação decorrerá das 13.45 às 15.15
Todos os deputados que participem na votação votarão através da aplicação EPVote. Os resultados serão comunicados por mensagem de correio eletrónico.
3.	Promoção da igualdade de género no ensino e nas carreiras relacionadas com a ciência, a tecnologia, a engenharia e a matemática (CTEM)
FEMM/9/01544
	2019/2164(INI)	

Relatora:

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

FEMM*


Pareceres:

ITRE
Decisão: não emitir parecer


CULT*
Decisão: não emitir parecer
AM – PE650.403v01-00
	Apreciação e aprovação das alterações
* * *
19 de abril de 2021, 14.00–15.00
4.	Aumentar o apoio da União às mulheres empresárias e investidoras, nomeadamente através do QFP 2021-2027
FEMM/9/05248
	Audição
Ver projeto de programa em separado
19 de abril de 2021, 15.00–15.45
5.	Igualdade entre homens e mulheres na União Europeia no período 2018-2020
FEMM/9/01547
	2021/2020(INI)	

Relatora:

Sandra Pereira (The Left)

Fundo:

FEMM


Pareceres:

EMPL
Decisão: não emitir parecer

	Troca de pontos de vista
6.	Proteção das pessoas com deficiência através de petições: Ensinamentos tirados
FEMM/9/04009
	2020/2209(INI)	

Relatora de parecer:

Samira Rafaela (Renew)

Fundo:

PETI*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE660.308v01-00
	Apreciação do projeto de parecer em forma de carta
* * *
19 de abril de 2021, 15.45–16.45  (à porta fechada)
7.	Reunião de coordenadores
* * *
22 de abril de 2021, 13.45–16.15
Em conjunto com a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (EMPL) na faixa horária da Comissão EMPL, sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
8.	Audição conjunta das Comissões EMPL e FEMM sobre a proposta da Comissão de uma diretiva relativa à transparência salarial
FEMM/9/05797
	Ver projeto de ordem do dia específico
* * *
22 de abril de 2021, 16.45–17.00
Abertura do procedimento de votação à distância do TEXTO DEFINITIVO
A votação decorrerá das 16.45 às 17.45
Todos os deputados que participem na votação votarão através da aplicação EPVote. Os resultados serão comunicados por mensagem de correio eletrónico e publicados no sítio Web da Comissão FEMM.
9.	Promoção da igualdade de género no ensino e nas carreiras relacionadas com a ciência, a tecnologia, a engenharia e a matemática (CTEM)
FEMM/9/01544
	2019/2164(INI)	

Relatora:

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

FEMM*


Pareceres:

ITRE
Decisão: não emitir parecer


CULT*
Decisão: não emitir parecer
AM – PE650.403v01-00
	Aprovação do projeto de relatório
* * *
10.	Diversos
11.	Próximas reuniões
	10 de maio de 2021, 13.45–15.45
22 de abril de 2021, 17.00–18.00
Sem transmissão via Internet
12.	Rede para a integração da dimensão do género
FEMM/9/00591
	Ver projeto de ordem do dia específico

