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Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

FEMM(2021)0615_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Marți, 15 iunie 2021, 9.00 - 11.15
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q1)
Marți, 15 iunie 2021, 11.15 - 12.00  Procedura reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 58)
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q1)
Marți, 15 iunie 2021, 16.45 - 18.45
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q1)
Reuniunea se desfășoară cu participare de la distanță
15 iunie 2021, 9.00 - 10.00
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
Vă atragem atenția că toate intervalele orare sunt doar orientative și pot suferi modificări pe parcursul reuniunii.
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	12 noiembrie 2020	PV – PE693.608v01-00

25-26 ianuarie 2021	PV – PE693.550v01-00
15-16 martie 2021	PV – PE691.341v02-00
*** Votare ***
Deschiderea procedurii de votare de la distanță a TEXTULUI FINAL
Votarea va fi deschisă între orele 9.00 și 10.00.
Toți deputații care participă la vot vor vota utilizând aplicația EPVote. Rezultatele vor fi comunicate prin e-mail și vor fi publicate pe pagina de internet a comisiei FEMM.
4.	MeToo și consecințele în instituții
FEMM/9/06165
	2021/2730(RSP)	

Comisie competentă:

FEMM


	Adoptarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral

* * *
5.	Diferite aspecte legate de femeile care trăiesc în sărăcie în urma impactului pandemiei de COVID-19
FEMM/9/05250
	Audiere
A se vedea proiectul de program separat

15 iunie 2021, 10.00 - 10.45
6.	Salarii minime adecvate în Uniunea Europeană
FEMM/9/04533
***I	2020/0310(COD)	COM(2020)0682 – C9-0337/2020

Raportoare pentru aviz:

Lina Gálvez Muñoz (S&D)
PA – PE691.369v01-00
AM – PE692.831v01-00
Comisie competentă:

EMPL
Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE689.873v02-00
AM – PE692.765v02-00
	Examinarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 19 mai 2021, 12.00
15 iunie 2021, 10.45 - 11.15
7.	Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă
FEMM/9/05246
	2021/2046(INI)	

Raportoare pentru aviz:

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)
PA – PE691.442v01-00
AM – PE693.664v01-00
Comisie competentă:

TRAN*
Ismail Ertug (S&D)
PR – PE691.072v01-00
AM – PE693.554v01-00
	Examinarea amendamentelor

Termen de depunere a amendamentelor: 31 mai 2021, 12.00
* * *
15 iunie 2021, 11.15 - 12.00
Împreună cu Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE)
8.	Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE
CJ01/9/05856
	2021/2035(INL)	

Raportoare:

Malin Björk (The Left)
Diana Riba i Giner (Verts/ALE)
PR – PE692.619v02-00
AM – PE693.724v01-00
Comisie competentă:

LIBE, FEMM


	Examinarea amendamentelor
A se vedea ordinea de zi comună separată

* * *
15 iunie 2021, 16.45 - 17.45
9.	Forumul privind egalitatea între generații, Paris
FEMM/9/06204
	Schimb de opinii
A se vedea proiectul de program separat

15 iunie 2021, 17.45 - 18.45
10.	Perspectiva de gen în planurile naționale și punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență
FEMM/9/06203
	Schimb de opinii cu Céline Gauer, director general, Grupul operativ pentru redresare și reziliență, Comisia Europeană

11.	Chestiuni diverse
12.	Reuniuni următoare
	28 iunie 2021, 13.45 - 16.15 (Bruxelles)

1 iulie 2021, 9.00 - 12.00 (Bruxelles)

