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Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

FEMM(2021)0525_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τρίτη 25 Μαΐου 2021, από 9.00 έως 10.30
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (4Q1)
Τρίτη 25 Μαΐου 2021, από 10.30 έως 12.00  Κοινή διαδικασία επιτροπών (άρθρο 58)
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (4Q1)
Τρίτη 25 Μαΐου 2021, από 13.45 έως 16.15  Κοινή διαδικασία επιτροπών (άρθρο 58)
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (4Q1)
Τρίτη 25 Μαΐου 2021, από 16.45 έως 18.45
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (4Q1)
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με εξ αποστάσεως συμμετοχή
25 Μαΐου 2021, από 9.00 έως 9.05
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
• 3 Δεκεμβρίου 2020 PV – PE663.065v02-00
4.	Εξηκοστή πέμπτη σύνοδος της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας (CSW), Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 15-26 Μαρτίου 2021 (εικονική αποστολή)
FEMM/9/05872




CR – PE691.421v01-00
Έγκριση του απολογισμού της αποστολής
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας για ΧΩΡΙΣΤΕΣ ψηφοφορίες και ψηφοφορίες ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 09.00 έως τις 10.00
Όλοι οι βουλευτές που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή EPVote. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
5.	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 – PE660.308v02-00
AM – PE692.629v01-00
	Εξέταση και χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματα
* * *
25 Μαΐου 2021, από 9.05 έως 10.05
6.	Διοργάνωση από το Θεματικό Τμήμα Γ εργαστηρίου με θέμα «Τρία χρόνια μετά το #Metoo - Τι πρέπει να γίνει ακόμη; Έκκληση για μεταρρυθμίσεις προκειμένου να αποφευχθεί η σεξουαλική παρενόχληση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ»
FEMM/9/05259
	Βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης
25 Μαΐου 2021, από 10.05 έως 10.30
7.	Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα
FEMM/9/05246
	2021/2046(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)
PA – PE691.442v01-00
Επί της ουσίας:

TRAN*
Ismail Ertug (S&D)
PR – PE691.072v01-00
Γνωμοδοτήσεις:

ENVI*
João Ferreira (The Left)


ITRE
Patrizia Toia (S&D)
PA – PE689.562v01-00
AM – PE692.766v01-00

JURI



FEMM


	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 31 Μαΐου 2021, ώρα 12.00
* * *
Από κοινού με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE)
25 Μαΐου 2021, από 10.30 έως 11.15
8.	Καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο: βία στον κυβερνοχώρο
CJ01/9/02622
	2020/2035(INL)	

Εισηγήτριες:

Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη (PPE)
Sylwia Spurek (Verts/ALE)

Επί της ουσίας:

LIBE, FEMM


	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Βλέπε χωριστή κοινή ημερήσια διάταξη
25 Μαΐου 2021, από 11.15 έως 12.00
9.	Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την αναγνώριση της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας βάσει του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ
CJ01/9/05856
	2021/2035(INL)	

Εισηγήτριες:

Malin Björk (The Left)
Diana Riba i Giner (Verts/ALE)
PR – PE692.619v02-00
Επί της ουσίας:

LIBE, FEMM


	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Βλέπε χωριστή κοινή ημερήσια διάταξη
* * *
Από κοινού με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE)
25 Μαΐου 2021, από 13.45 έως 15.15
10.	Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την αναγνώριση της έμφυλης βίας ως νέου τομέα εγκληματικότητας βάσει του άρθρου 83 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ
CJ01/9/05856
	2021/2035(INL)	

Εισηγήτριες:

Malin Björk (The Left)
Diana Riba i Giner (Verts/ALE)
PR – PE692.619v02-00
Επί της ουσίας:

LIBE, FEMM


	Ανταλλαγή απόψεων
Βλέπε χωριστή κοινή ημερήσια διάταξη
25 Μαΐου 2021, από 15.15 έως 16.15
11.	H Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης - 10η επέτειος, μεταξύ άλλων ο αντίκτυπος της αποχώρησης της Τουρκίας
CJ01/9/05971
	Ανταλλαγή απόψεων
Βλέπε χωριστή κοινή ημερήσια διάταξη
* * *
25 Μαΐου 2021, από 16.45 έως 16.50
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας επί του ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 16.45 έως τις 17.45
12.	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 – PE660.308v02-00
AM – PE692.629v01-00
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής
* * *
25 Μαΐου 2021, από 16.50 έως 17.45  (κεκλεισμένων των θυρών)
13.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
25 Μαΐου 2021, από 17.45 έως 18.45
14.	Η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των γυναικών
FEMM/9/05249
	Ακρόαση
Βλέπε χωριστό σχέδιο προγράμματος
15.	Διάφορα
16.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	15 Ιουνίου 2021, από 9.00 έως 12.00 και από 16.45 έως 18.45 (Βρυξέλλες)

