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Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

FEMM(2021)0712_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 12 juli 2021, 13.45 - 15.30 uur
Brussel, Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)
Maandag 12 juli 2021, 15.30 - 15.45 uur  (gezamenlijke vergadering)
Brussel, Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)
Dinsdag 13 juli 2021, 9.15 - 9.30 uur  (gezamenlijke vergadering)
Brussel, Zaal: József Antall (4Q1)
Dinsdag 13 juli 2021, 13.30 - 14.00 uur  (gezamenlijke vergadering)
Brussel, Zaal: József Antall (6Q1)
Dinsdag 13 juli 2021, 16.45 - 18.00 uur
Brussel, Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)
Woensdag 14 juli 2021, 13.45 - 14.00 uur  (gezamenlijke vergadering)
Brussel, Zaal: József Antall (4Q2)
Vergadering met deelname op afstand
12 juli 2021, 13.45 - 14.00 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
Alle tijdsblokken zijn indicatief en kunnen in de loop van de vergadering veranderen.
*** Stemming ***
13.45 uur – Vaststelling van het quorum en opening van de stemming op afstand over de AMENDEMENTEN
Stemmen is mogelijk van 13.45 tot 14.45 uur
Alle leden die aan de stemming deelnemen, stemmen via de applicatie EPVote. De uitslag van de stemming wordt per e-mail bekendgemaakt.
3.	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 en goedkeuring amendementen
* * *
12 juli 2021, 14.00 - 15.00 uur
4.	Resultaten van het Generation Equality Forum
FEMM/9/06472
	Gedachtewisseling met de Europese Commissie (nog te bevestigen)
12 juli 2021, 15.00 - 15.30 uur
5.	Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022 - alle afdelingen
FEMM/9/06116

Rapporteur:

Samira Rafaela (Renew)
PA – PE693.876v01-00
	Behandeling ontwerpadvies
Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen
12 juli 2021, 15.30 - 15.45 uur
Gezamenlijk met de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)
*** Stemming ***
15.30 uur – Vaststelling van het quorum en opening van de stemming op afstand over AMENDEMENTEN
Stemmen is mogelijk van 15.30 tot 16.30 uur
Alle leden die aan de stemming deelnemen, stemmen via de applicatie EPVote. De uitslag van de stemming wordt per e-mail bekendgemaakt.
6.	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 en goedkeuring amendementen
Zie afzonderlijke gezamenlijke agenda
* * *
13 juli 2021, 9.15 - 9.30 uur
Gezamenlijk met de Commissie juridische zaken (JURI)
*** Stemming ***
9.15 uur – Vaststelling van het quorum en opening van de stemming op afstand over AMENDEMENTEN
Stemmen is mogelijk van 9.15 tot 11.00 uur.
Alle leden die aan de stemming deelnemen, stemmen via de applicatie EPVote. De uitslag van de stemming wordt per e-mail bekendgemaakt.
7.	De gevolgen van huiselijk geweld en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen
CJ02/9/02721
	2019/2166(INI)	

Rapporteurs:

Elena Kountoura (The Left)
Luisa Regimenti (NI)
PR – PE663.336v01-00
AM – PE689.629v01-00
Bevoegd:

JURI, FEMM


	Behandeling en goedkeuring amendementen
Zie afzonderlijke gezamenlijke agenda
De stemming vindt plaats in het voor de JURI-vergadering gereserveerde tijdblok.
13 juli 2021, 13.30 - 14.00 uur
Gezamenlijk met de Commissie juridische zaken (JURI)
*** Stemming ***
13.30 uur – Vaststelling van het quorum en opening van de stemming op afstand over de DEFINITIEVE TEKST
Stemmen is mogelijk van 13.30 tot 14.30 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 de commissie.
8.	De gevolgen van huiselijk geweld en van voogdijrechten voor vrouwen en kinderen
CJ02/9/02721
	2019/2166(INI)	

Rapporteurs:

Elena Kountoura (The Left)
Luisa Regimenti (NI)
PR – PE663.336v01-00
AM – PE689.629v01-00
Bevoegd:

JURI, FEMM


	Goedkeuring ontwerpverslag
Zie afzonderlijke gezamenlijke agenda
* * *
13 juli 2021, 16.45 - 17.00 uur
*** Stemming ***
16.45 uur – Vaststelling van het quorum en opening van de stemming op afstand over de DEFINITIEVE TEKST
Stemmen is mogelijk van 16.45 tot 17.45 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.
9.	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
	Goedkeuring ontwerpadvies
* * *
13 juli 2021, 17.00 - 18.00 uur
10.	Voorzitterschap van de Raad
FEMM/9/00593
	Presentatie door Janez Cigler Kralj, Sloveens minister van Arbeid, Gezinszaken, Sociale Zaken en Gelijke Kansen
11.	Rondvraag
12.	Volgende vergaderingen
	31 augustus 2021, 13.45 - 15.45 uur (Brussel)
* * *
14 juli 2021, 13.45 - 14.00 uur
Gezamenlijk met de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)
*** Stemming ***
13.45 uur – Vaststelling van het quorum en opening van de stemming op afstand over de DEFINITIEVE TEKST
Stemmen is mogelijk van 13.45 tot 15.15 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.
13.	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


	Goedkeuring ontwerpverslag
Zie afzonderlijke gezamenlijke agenda
De stemming vindt plaats in het voor de LIBE-vergadering gereserveerde tijdblok.
* * *

