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Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

FEMM(2021)1025_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 25. oktober 2021 kl. 13.45-15.00  (fælles møde)
Bruxelles, Mødelokale: József Antall (2Q2)
Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 9.00-12.00
Bruxelles, Mødelokale: Altiero Spinelli (1G-3)
Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 13.45-15.45
Bruxelles, Mødelokale: Altiero Spinelli (1G-3)
Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 13.45-15.45  (fælles høring)
Bruxelles, Mødelokale: Altiero Spinelli (1G-3)
Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 16.45-18.45
Bruxelles, Mødelokale: Altiero Spinelli (1G-3)
Mødet finder sted med fjerndeltagelse
Den 25. oktober 2021 kl. 13.45-15.00
Sammen med Udenrigsudvalget (AFET) i tidsrummet for AFET's møde, ANTALL 2Q2.
1.	Ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik: drøftelse med Stella Ronner-Grubačić, EU-Udenrigstjenestens ambassadør for køn og mangfoldighed
* * *
Den 27. oktober 2021 kl. 9.00-9.15
2.	Vedtagelse af dagsorden
3.	Meddelelser fra formanden
Bemærk, at alle tidsintervaller kun er vejledende og kan ændres under mødet.
4.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	12.-14. juli 2021	PV – PE697.538v02-00
12.-14. juli 2021	PV – PE696.266v01-00
*** Afstemning ***
Kl. 9.00 – Kontrol af, at der er et beslutningsdygtigt antal medlemmer til stede, og åbning af fjernafstemningen om ÆNDRINGSFORSLAG
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.
5.	Ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2018-2020
FEMM/9/01547
	2021/2020(INI)	

Ordfører:

Sandra Pereira (The Left)
PR – PE693.864v01-00
AM – PE696.288v01-00
Kor.udv.:

FEMM


Udtalelser:

EMPL
Afgørelse: ingen udtalelse

	Vedtagelse af ændringsforslag
* * *
Den 27. oktober 2021 kl. 9.15-10.45
6.	Sidearrangement ved konferencen om Europas fremtid: opbygning af en inkluderende økonomi for kvinder i den grønne og digitale omstilling
FEMM/9/07100
	Høring
Se særskilt forslag til program
Den 27. oktober 2021 kl. 10.45-11.30
7.	"Kvinders uddannelse og beskæftigelse inden for naturvidenskab, teknologi og den digitale økonomi, herunder kunstig intelligens og dennes indflydelse på ligestilling mellem kønnene", udarbejdet af Temaafdeling C
FEMM/9/07401
	Fremlæggelse af undersøgelsen
* * *
Den 27. oktober 2021 kl. 13.45-15.45
8.	Fremme af ligestilling mellem kønnene gennem en fælles europæisk indsats på plejeområdet
FEMM/9/05849
	Høring
Se særskilt forslag til program
* * *
Den 28. oktober 2021 kl. 13.45-15.45
Sammen med Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Afghanistan
9.	Afghanske kvinder som fredsskabere og ledere i lokalsamfundet
FEMM/9/07448
	Høring
Se særskilt forslag til fælles program
* * *
Den 28. oktober 2021 kl. 16.45-18.45
*** 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 udvalgenes websted.
10.	Ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2018-2020
FEMM/9/01547
	2021/2020(INI)	

Ordfører:

Sandra Pereira (The Left)
PR – PE693.864v01-00
AM – PE696.288v01-00
Kor.udv.:

FEMM


Udtalelser:

EMPL
Afgørelse: ingen udtalelse

	Vedtagelse af udkast til betænkning
* * *
11.	Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
FEMM/9/00588
	Redegørelse ved Carlien Scheele, direktør for EIGE, om ligestillingsindekset 2021
12.	"Covid-19 og dets økonomiske indvirkning på kvinder og kvinders fattigdom" ved Temaafdeling C
FEMM/9/07450
	Fremlæggelse af undersøgelsen
13.	Diverse sager
14.	Næste møder
	den 15. november 2021 kl. 13.45-15.45 og 16.45-17.00 og 17.05-18.20 (Bruxelles)

