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Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

FEMM(2021)0510_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, από 13.45 έως 15.45
Βρυξέλλες, Αίθουσα: Altiero Spinelli (3G-3)
Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, από 16.50 έως 17.35  (κοινή συνεδρίαση)
Βρυξέλλες, Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (3C050)
Τρίτη 11 Μαΐου 2021, από 11.30 έως 12.00
Βρυξέλλες, Αίθουσα: Altiero Spinelli (5G-2)
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με εξ αποστάσεως συμμετοχή
10 Μαΐου 2021, από 13.45 έως 13.50
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.
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	9 Νοεμβρίου 2020	PV – PE691.095v01-00
7 Δεκεμβρίου 2020	PV – PE691.217v01-00
7 Δεκεμβρίου 2020	PV – PE663.237v01-00
1-4 Φεβρουαρίου 2021	PV – PE691.398v01-00
* * *
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΏΝ
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 13.45 έως τις 15.15
Όλοι οι βουλευτές που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή EPVote. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4.	Η κατάσταση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των δικαιωμάτων στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών
FEMM/9/04029
	2020/2215(INI)	

Εισηγητής:

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

FEMM


Γνωμοδοτήσεις:

DEVE
Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE)
AD – PE660.263v02-00
AM – PE660.264v01-00
	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών
* * *
10 Μαΐου 2021, από 13.50 έως 14.50
5.	Διοργάνωση από το Θεματικό Τμήμα Γ εργαστηρίου με θέμα «Η σεξουαλική και η έμφυλη βία στην εκπαίδευση: Μελέτη των συμπεριφορών και προφίλ των δραστών και ευαισθητοποίηση των αγοριών»
FEMM/9/05261
	Βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης
10 Μαΐου 2021, από 14.50 έως 15.45
6.	Επαρκείς κατώτατοι μισθοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση
FEMM/9/04533
***I	2020/0310(COD)	COM(2020)0682 – C9-0337/2020

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Lina Gálvez Muñoz (S&D)
PA – PE691.369v01-00
Επί της ουσίας:

EMPL
Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE689.873v02-00
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 19 Μαΐου 2021, ώρα 12.00
* * *
10 Μαΐου 2021, από 16.50 έως 17.35
Από κοινού με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) στη χρονοθυρίδα της Επιτροπής LIBE, αίθουσα: Paul-Henri Spaak (3C050)
7.	Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 2021-2025
FEMM/9/05895
	Παρουσίαση από την Ylva Johansson, Επίτροπο αρμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις
* * *
11 Μαΐου 2021, από 11.30 έως 12.00
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί του ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 11.30 έως τις 12.30
Όλοι οι βουλευτές 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.
8.	Η κατάσταση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των δικαιωμάτων στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών
FEMM/9/04029
	2020/2215(INI)	

Εισηγητής:

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

FEMM


Γνωμοδοτήσεις:

DEVE
Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE)
AD – PE660.263v02-00
AM – PE660.264v01-00
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
9.	Διάφορα
10.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	25 Μαΐου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 13.45 έως 16.15 και από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)

