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Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

FEMM(2021)0525_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Dinsdag 25 mei 2021, 9.00 - 10.30 uur
Brussel, Zaal: József Antall (4Q1)
Dinsdag 25 mei 2021, 10.30 - 12.00 uur  Gezamenlijke commissieprocedure (art. 58)
Brussel, Zaal: József Antall (4Q1)
Dinsdag 25 mei 2021, 13.45 - 16.15 uur  Gezamenlijke commissieprocedure (art. 58)
Brussel, Zaal: József Antall (4Q1)
Dinsdag 25 mei 2021, 16.45 - 18.45 uur
Brussel, Zaal: József Antall (4Q1)
Vergadering met deelname op afstand
25 mei 2021, 9.00 - 9.05 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
• 3 december 2020 PV – PE663.065v02-00
4.	65e zitting van de CSW, New York, VS, 15-26 maart 2021 (virtuele dienstreis)
FEMM/9/05872




CR – PE691.421v01-00
Goedkeuring van het verslag van het werkbezoek
Opening van de stemming op afstand: aparte stemming en stemming in onderdelen
Stemmen is mogelijk van 9.00 tot 10.00 uur
Alle leden die aan de stemming deelnemen, stemmen via de applicatie EPVote. De uitslag van de stemming wordt per e-mail bekendgemaakt.
5.	Bescherming van personen met een handicap door middel van verzoekschriften: geleerde lessen
FEMM/9/04009
	2020/2209(INI)	

Rapporteur voor advies:

Samira Rafaela (Renew)

Bevoegd:

PETI*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE660.308v02-00
AM – PE692.629v01-00
	Behandeling en aparte stemming en stemming in onderdelen.
* * *
25 mei 2021, 9.05 - 10.05 uur
6.	Workshop "Three years after #Metoo - what needs to be done? Call for reforms to avoid sexual harassment in EU institutions", georganiseerd door beleidsondersteunende afdeling C
FEMM/9/05259
	Zie afzonderlijke ontwerpagenda
25 mei 2021, 10.05 - 10.30 uur
7.	Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit
FEMM/9/05246
	2021/2046(INI)	

Rapporteur voor advies:

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)
PA – PE691.442v01-00
Bevoegd:

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

ENVI*
João Ferreira (The Left)


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

JURI



FEMM


	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 31 mei 2021, 12.00 uur
* * *
Gezamenlijk met de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)
25 mei 2021, 10.30 - 11.15 uur
8.	Bestrijding van gendergerelateerd geweld: cybergeweld
CJ01/9/02622
	2020/2035(INL)	

Rapporteurs:

Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE)
Sylwia Spurek (Verts/ALE)

Bevoegd:

LIBE, FEMM


	Behandeling ontwerpverslag
Zie afzonderlijke gezamenlijke agenda
25 mei 2021, 11.15 - 12.00 uur
9.	Voorstel voor een besluit van de Raad om gendergerelateerd geweld aan te merken als vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU
CJ01/9/05856
	2021/2035(INL)	

Rapporteurs:

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

LIBE, FEMM


	Behandeling ontwerpverslag
Zie afzonderlijke gezamenlijke agenda
* * *
Gezamenlijk met de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)
25 mei 2021, 13.45 - 15.15 uur
10.	Voorstel voor een besluit van de Raad om gendergerelateerd geweld aan te merken als vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU
CJ01/9/05856
	2021/2035(INL)	

Rapporteurs:

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

LIBE, FEMM


	Gedachtewisseling
Zie afzonderlijke gezamenlijke agenda
25 mei 2021, 15.15 - 16.15 uur
11.	Verdrag van Istanbul – 10-jarig bestaan en gevolgen van de terugtrekking van Turkije
CJ01/9/05971
	Gedachtewisseling
Zie afzonderlijke gezamenlijke agenda
* * *
25 mei 2021, 16.45 - 16.50 uur
Opening van de stemming op afstand over de DEFINITIEVE TEKST
Stemmen is mogelijk van 16.45 tot 17.45 uur
12.	Bescherming van personen met een handicap door middel van verzoekschriften: geleerde lessen
FEMM/9/04009
	2020/2209(INI)	

Rapporteur voor advies:

Samira Rafaela (Renew)

Bevoegd:

PETI*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE660.308v02-00
AM – PE692.629v01-00
	Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm
* * *
25 mei 2021, 16.50 - 17.45 uur  (met gesloten deuren)
13.	Coördinatorenvergadering
* * *
25 mei 2021, 17.45 - 18.45 uur
14.	De sociaal-economische positie van vrouwen
FEMM/9/05249
	Hoorzitting
Zie afzonderlijk ontwerpprogramma
15.	Rondvraag
16.	Volgende vergaderingen
	15 juni 2021, 9.00 - 12.00 uur en 16.45 - 18.45 uur (Brussel)

