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Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

FEMM(2021)0906_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 6 september 2021, 13.45 - 14.00 uur
Brussel, Zaal: József Antall (4Q2)
Maandag 6 september 2021, 14.00 - 14.45 uur  (gezamenlijke vergadering)
Brussel, Zaal: József Antall (4Q2)
Maandag 6 september 2021, 14.45 - 16.15 uur  (gezamenlijke vergadering)
Brussel, Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)
Maandag 6 september 2021, 16.45 - 18.45 uur
Brussel, Zaal: József Antall (4Q2)
Vergadering met deelname op afstand
6 september 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
Er kan van 13.45 tot 14.45 uur worden gestemd.
Alle leden die aan de stemming deelnemen, stemmen via de EPVote-app. De uitslag van de stemming wordt per e-mail bekendgemaakt.
3.	Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022 – Algemene inleiding – Totaal uitgaven – Algemene staat van ontvangsten – Staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling
FEMM/9/06116
	2021/0227(BUD)	

Rapporteur voor advies:

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

BUDG
(PPE) Karlo Ressler (PPE)
Damian Boeselager (Verts/ALE)
DT – PE695.311v01-00
DT – PE695.068v01-00
	Behandeling en goedkeuring amendementen
* * *
6 september 2021, 14.00 - 14.45 uur
Gezamenlijk met de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE)
4.	Het EU-genderactieplan III
CJ07/9/05271
	2021/2003(INI)	

Rapporteur:

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

DEVE, FEMM


Adviezen:

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
	Behandeling ontwerpverslag
Zie afzonderlijke gezamenlijke agenda
Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen
* * *
6 september 2021, 14.45 - 16.15 uur  (gezamenlijke vergadering)
Gezamenlijk met de Subcommissie mensenrechten (DROI) en in samenwerking met de Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan. De vergadering vindt plaats tijdens een slot van DROI, zaal Spaak 3C50, via deelname op afstand. Afzonderlijke link om deel te nemen.
5.	Gedachtewisseling over de rechten van vrouwen en meisjes in Afghanistan, in aanwezigheid van:

14.45 - 15.00 uur - met gesloten deuren
– Andreas von Brandt, ambassadeur, hoofd van de EU-delegatie in Afghanistan

15.00 - 16.15 uur - openbaar
– Shaharzad Akbar, voorzitter van de Afghaanse onafhankelijke mensenrechtencommissie (AIHRC)
– Guissou Jahangiri, vicevoorzitter van de Internationale Federatie voor de Mensenrechten (FIDH)
– Sahraa Karimi, Afghaanse filmregisseur en voorzitter van de Afghaanse filmorganisatie
– Chiara Adamo, waarnemend directeur voor "Menselijke ontwikkeling, migratie, bestuur en vrede", directoraat-generaal Internationale Partnerschappen, Europese Commissie
* * *
6 september 2021, 16.45 - 17.45 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.
6.	Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022 – Algemene inleiding – Totaal uitgaven – Algemene staat van ontvangsten – Staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling
FEMM/9/06116
	2021/0227(BUD)	

Rapporteur voor advies:

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

BUDG
(PPE) Karlo Ressler (PPE)
Damian Boeselager (Verts/ALE)
DT – PE695.311v01-00
DT – PE695.068v01-00
	Goedkeuring ontwerpadvies
* * *
7.	Studie van beleidsondersteunende afdeling C getiteld "De genderkloof op het gebied van leidinggevende en andere functies in de publieke sector van de EU"
FEMM/9/07037
	Presentatie van de studie
8.	Rondvraag
9.	Volgende vergaderingen
	30 september 2021, 9.00 - 12.00 uur (Brussel)
* * *
6 september 2021, 17.45 - 18.45 uur  (met gesloten deuren)
10.	Coördinatorenvergadering

