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Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

FEMM(2021)0510_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 10 mei 2021, 13.45 - 15.45 uur
Brussel, zaal: Altiero Spinelli (3G-3)
Maandag 10 mei 2021, 16.50 - 17.35 uur  (gezamenlijke vergadering)
Brussel, zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)
Dinsdag 11 mei 2021, 11.30 - 12.00 uur
Brussel, zaal: Altiero Spinelli (5G-2)
Vergadering met deelname op afstand
10 mei 2021, 13.45 - 13.50 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
Alle tijdsblokken zijn indicatief en kunnen in de loop van de vergadering veranderen.
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	9 november 2020	PV – PE691.095v01-00
7 december 2020	PV – PE691.217v01-00
7 december 2020	PV – PE663.237v01-00
1-4 februari 2021	PV – PE691.398v01-00
* * *
Opening van de stemming op afstand over de AMENDEMENTEN
Er kan van 13.45 tot 15.15 uur worden gestemd.
Alle leden die aan de stemming deelnemen, stemmen via de applicatie EPVote. De uitslag van de stemming wordt per e-mail bekendgemaakt.
4.	De situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de gezondheid van vrouwen
FEMM/9/04029
	2020/2215(INI)	

Rapporteur:

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

FEMM


Adviezen:

DEVE
Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE)
AD – PE660.263v02-00
AM – PE660.264v01-00
	Behandeling en goedkeuring amendementen
* * *
10 mei 2021, 13.50 - 14.50 uur
5.	Workshop "GBV in education: Addressing behaviours and patterns of perpetrators, raising awareness among the boys", georganiseerd door beleidsondersteunende afdeling C
FEMM/9/05261
	Zie afzonderlijke ontwerpagenda
10 mei 2021, 14.50 - 15.45 uur
6.	Toereikende minimumlonen in de Europese Unie
FEMM/9/04533
***I	2020/0310(COD)	COM(2020)0682 – C9-0337/2020

Rapporteur voor advies:

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

EMPL
Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE689.873v02-00
	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 19 mei 2021, 12.00 uur
* * *
10 mei 2021, 16.50 - 17.35 uur
Gezamenlijk met de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) in een slot van LIBE, zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)
7.	Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de EU-strategie voor de bestrijding van mensenhandel 2021-2025
FEMM/9/05895
	Presentatie door Ylva Johansson, Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken
* * *
11 mei 2021, 11.30 - 12.00 uur
Opening van de stemming op afstand over de DEFINITIEVE TEKST
Er kan van 11.30 tot 12.30 uur worden gestemd.
Alle leden die aan de stemming deelnemen, stemmen via de applicatie EPVote. De uitslag van de stemming wordt per e-mail bekendgemaakt.
8.	De situatie op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de gezondheid van vrouwen
FEMM/9/04029
	2020/2215(INI)	

Rapporteur:

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

FEMM


Adviezen:

DEVE
Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE)
AD – PE660.263v02-00
AM – PE660.264v01-00
	Goedkeuring ontwerpverslag
9.	Rondvraag
10.	Volgende vergaderingen
	25 mei 2021, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 16.15 uur en 16.45 - 18.45 uur (Brussel)

