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Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

FEMM(2021)0906_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 6. september 2021 kl. 13.45-14.00
Bruxelles, Mødelokale: József Antall (4Q2)
Mandag den 6. september 2021 kl. 14.00-14.45  (fælles møde)
Bruxelles, Mødelokale: József Antall (4Q2)
Mandag den 6. september 2021 kl. 14.45-16.15  (fælles møde)
Bruxelles, Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)
Mandag den 6. september 2021 kl. 16.45-18.45
Bruxelles, Mødelokale: József Antall (4Q2)
Mødet finder sted med fjerndeltagelse
Den 6. september 2021 kl. 13.45-14.00
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
Bemærk, at alle tidsintervaller kun er vejledende og kan ændres under mødet.
*** Afstemning ***
Kl. 13.45 - Kontrol af, at der er et beslutningsdygtigt antal medlemmer til stede, og åbning af fjernafstemningen om ændringsforslag
Afstemningen vil være åben fra kl. 13.45 til 14.45
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, stemmer ved brug af EPVote-applikationen. Resultaterne meddeles via e-mail.
3.	Forslag til det almindelige budget for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2022 - Almindelig gennemgang - Samlede udgifter - Almindelig oversigt over indtægter - Oversigt over indtægter og udgifter efter sektion
FEMM/9/06116
	2021/0227(BUD)	

Ordfører for udtalelse:

Samira Rafaela (Renew)
PA – PE693.876v01-00
AM – PE696.287v01-00
Kor.udv.:

BUDG
(PPE) Karlo Ressler (PPE)
Damian Boeselager (Verts/ALE)
DT – PE695.311v01-00
DT – PE695.068v01-00
	Behandling og vedtagelse af ændringsforslag
* * *
Den 6. september 2021 kl. 14.00-14.45
Sammen med Udviklingsudvalget (DEVE)
4.	EU's kønshandlingsplan III
CJ07/9/05271
	2021/2003(INI)	

Ordfører:

Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE692.830v01-00
Kor.udv.:

DEVE, FEMM


Udtalelser:

AFET
Hannah Neumann (Verts/ALE)
PA – PE692.928v01-00
AM – PE692.929v01-00

INTA
Inma Rodríguez-Piñero (S&D)
AD – PE689.792v02-00
AM – PE693.630v01-00

BUDG
Alexandra Geese (Verts/ALE)
AD – PE681.038v02-00
AM – PE692.927v01-00
	Behandling af udkast til betænkning
Se særskilt fælles dagsorden
Fastsættelse af frist for ændringsforslag
* * *
Den 6. september 2021 kl. 14.45-16.15  (fælles møde)
Sammen med Underudvalget om Menneskerettigheder (DROI) og i samarbejde med Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan. Mødet finder sted i tidsintervallet for DROI-mødet i Spaak 3C50 via fjerndeltagelse. Særskilt link for deltagelse.
5.	Drøftelse om kvinders og pigers rettigheder i Afghanistan med deltagelse af:

14.45-15.00 - for lukkede døre
- Andreas von Brandt, ambassadør, Chef for EU's delegation i Afghanistan

15.00-16.15 - offentligt
- Shaharzad Akbar, formand for Afghan Independent Human Rights Commission (AIHRC)
- Guissou Jahangiri, næstformand for Den Internationale Menneskerettighedssammenslutning (FIDH)
- Sahraa Karimi, afghansk filmproducent og præsident for Den Afghanskse Filmorganisation
- Chiara Adamo, fungerende direktør for "Menneskelig Udvikling, Migration, Regeringsførelse og Fred", Generaldirektoratet for Internationale Partnerskaber, Kommissionen
* * *
Den 6. september 2021 kl. 16.45-17.45
*** Afstemning ***
Kl. 16.45 - Kontrol af, at der er et beslutningsdygtigt antal medlemmer til stede, og åbning af fjernafstemningen om den endelige tekst
Afstemningen vil være åben fra kl. 16.45 til 17.45.
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, stemmer ved brug af EPVote-applikationen. Resultaterne meddeles via e-mail og offentliggøres på udvalgets websted.
6.	Forslag til det almindelige budget for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2022 - Almindelig gennemgang - Samlede udgifter - Almindelig oversigt over indtægter - Oversigt over indtægter og udgifter efter sektion
FEMM/9/06116
	2021/0227(BUD)	

Ordfører for udtalelse:

Samira Rafaela (Renew)
PA – PE693.876v01-00
AM – PE696.287v01-00
Kor.udv.:

BUDG
(PPE) Karlo Ressler (PPE)
Damian Boeselager (Verts/ALE)
DT – PE695.311v01-00
DT – PE695.068v01-00
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
* * *
7.	"Kønsskævheden inden for offentlig ansættelse og lederstillinger i EU" ved Temaafdeling C
FEMM/9/07037
	Fremlæggelse af undersøgelsen
8.	Diverse sager
9.	Næste møder
	den 30. september 2021 kl. 9.00-12.00 (Bruxelles)
* * *
Den 6. september 2021 kl. 17.45-18.45  (for lukkede døre)
10.	Koordinatormøde

