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Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

FEMM(2021)0615_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Dinsdag 15 juni 2021, 9.00 - 11.15 uur
Brussel, Zaal: József Antall (4Q1)
Dinsdag 15 juni 2021, 11.15 - 12.00 uur  Gezamenlijke commissieprocedure (art. 58)
Brussel, Zaal: József Antall (4Q1)
Dinsdag 15 juni 2021, 16.45 - 18.45 uur
Brussel, Zaal: József Antall (4Q1)
Vergadering met deelname op afstand
15 juni 2021, 9.00 - 10.00 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
	12 november 2020	PV – PE693.608v01-00
25-26 januari 2021	PV – PE693.550v01-00
15-16 maart 2021	PV – PE691.341v02-00
*** Stemming ***
Opening van de stemming op afstand over de DEFINITIEVE TEKST
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 meegedeeld via e-mail en gepubliceerd op de webpagina van FEMM.
4.	De #MeToo-beweging en de impact hiervan binnen de EU-instellingen
FEMM/9/06165
	2021/2730(RSP)	

Bevoegd:

FEMM


	Goedkeuring van een vraag met verzoek om mondeling antwoord
* * *
5.	Diverse aspecten van vrouwen in armoede naar aanleiding van de gevolgen van COVID
FEMM/9/05250
	Hoorzitting
Zie afzonderlijk ontwerpprogramma
15 juni 2021, 10.00 - 10.45 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
AM – PE692.831v01-00
Bevoegd:

EMPL
Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE689.873v02-00
AM – PE692.765v02-00
	Behandeling amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 19 mei 2021, 12.00 uur
15 juni 2021, 10.45 - 11.15 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
AM – PE693.664v01-00
Bevoegd:

TRAN*
Ismail Ertug (S&D)
PR – PE691.072v01-00
AM – PE693.554v01-00
	Behandeling amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 31 mei 2021, 12.00 uur
* * *
15 juni 2021, 11.15 - 12.00 uur
Gezamenlijk met de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)
8.	Aanmerken van gendergerelateerd geweld 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
AM – PE693.724v01-00
Bevoegd:

LIBE, FEMM


	Behandeling amendementen
Zie afzonderlijke gezamenlijke agenda
* * *
15 juni 2021, 16.45 - 17.45 uur
9.	Forum voor Generatiegelijkheid, Parijs
FEMM/9/06204
	Gedachtewisseling
Zie afzonderlijk ontwerpprogramma
15 juni 2021, 17.45 - 18.45 uur
10.	Genderdimensie in de nationale plannen voor herstel en veerkracht en bij de implementatie van de faciliteit voor herstel en veerkracht
FEMM/9/06203
	Gedachtewisseling met Céline Gauer, directeur-generaal van de taskforce Herstel en veerkracht, Europese Commissie
11.	Rondvraag
12.	Volgende vergaderingen
	28 juni 2021, 13.45 - 16.15 uur (Brussel)
1 juli 2021, 9.00 - 12.00 uur (Brussel)

