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Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

FEMM(2021)1011_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 11. oktober 2021 kl. 13.45-15.45
Bruxelles, Mødelokale: Altiero Spinelli (3G-3)
Tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 9.00-9.15
Bruxelles, Mødelokale: Altiero Spinelli (5G-2)
Mødet finder sted med fjerndeltagelse
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
Bemærk, at alle tidsintervaller kun er vejledende og kan ændres under mødet.
3.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	25. maj 2021	PV – PE693.785v01-00
25. maj 2021	PV – PE695.245v02-00
*** 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.
4.	Indre marked for digitale tjenester (retsakt om digitale tjenester) og ændring af direktiv 2000/31/EF
FEMM/9/05527
***I	2020/0361(COD)	COM(2020)0825 – C9-0418/2020

Ordfører for udtalelse:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PA – PE693.717v02-00
AM – PE695.317v01-00
Kor.udv.:

IMCO*
Christel Schaldemose (S&D)
PR – PE693.594v01-00
AM – PE695.150v01-00
AM – PE695.160v01-00
AM – PE695.161v01-00
AM – PE695.162v01-00
AM – PE695.163v01-00
AM – PE695.157v01-00
AM – PE695.158v01-00
AM – PE695.164v01-00
AM – PE695.159v01-00
	Behandling og vedtagelse af ændringsforslag
* * *
5.	Integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet – årsberetning 2020
FEMM/9/05369
	2021/2039(INI)	

Medordførere:

Irène Tolleret (Renew)
Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)
PR – PE697.615v01-00
Kor.udv.:

FEMM


	Behandling af udkast til betænkning
Fastsættelse af frist for ændringsforslag
6.	Opnåelse af kvinders økonomiske uafhængighed gennem iværksætteri og selvstændig virksomhed
FEMM/9/06099
	2021/2080(INI)	

Ordfører:

Pernille Weiss (PPE)

Kor.udv.:

FEMM


	Præsentation af undersøgelse foretaget af Temaafdeling C med titlen "Women's entrepreneurship and self-employment, including aspects of gendered Corporate Social Responsibility" (Kvinders iværksætterånd og selvstændig virksomhed, herunder aspekter af virksomheders kønsbestemte sociale ansvar)
Drøftelse med Europa-Kommissionen uden dokument (skal bekræftes)
7.	Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området - årlig betænkning 2021
FEMM/9/07096
	2021/2181(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Hilde Vautmans (Renew)
PA – PE697.571v01-00
Kor.udv.:

AFET
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE696.496v02-00
Udtalelser:

FEMM


	Behandling af udkast til udtalelse
Fastsættelse af frist for ændringsforslag
* * *
Den 12. oktober 2021 kl. 9.00-9.15
*** Afstemning ***
Kl. 9.00 - 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. 9.00 til 10.00
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen, stemmer ved brug af EPVote-applikationen. Resultaterne meddeles via e-mail og offentliggøres på udvalgenes websted.
8.	Indre marked for digitale tjenester (retsakt om digitale tjenester) og ændring af direktiv 2000/31/EF
FEMM/9/05527
***I	2020/0361(COD)	COM(2020)0825 – C9-0418/2020

Ordfører for udtalelse:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PA – PE693.717v02-00
AM – PE695.317v01-00
Kor.udv.:

IMCO*
Christel Schaldemose (S&D)
PR – PE693.594v01-00
AM – PE695.150v01-00
AM – PE695.160v01-00
AM – PE695.161v01-00
AM – PE695.162v01-00
AM – PE695.163v01-00
AM – PE695.157v01-00
AM – PE695.158v01-00
AM – PE695.164v01-00
AM – PE695.159v01-00
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
9.	Næste møder
	den 27. oktober 2021 kl. 9.00-12.00 og 13.45-15.45 og 16.45-18.45 (Bruxelles)
den 28. oktober 2021 kl. 13.45-15.45 og 16.45-18.45 (Bruxelles)
10.	Diverse sager

