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ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 25 oktober 2021, 13.45 - 15.00 uur  (gezamenlijke vergadering)

Brussel, zaal: József Antall (2Q2)

Woensdag 27 oktober 2021, 9.00 - 12.00 uur

Brussel, zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

Woensdag 27 oktober 2021, 13.45 - 15.45 uur

Brussel, zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

Donderdag 28 oktober 2021, 13.45 - 15.45 uur  (gezamenlijke hoorzitting)

Brussel, zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

Donderdag 28 oktober 2021, 16.45 - 18.45 uur

Brussel, zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

Vergadering met deelname op afstand

25 oktober 2021, 13.45 - 15.00 uur
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Gezamenlijk met de Commissie buitenlandse zaken (AFET) in het voor AFET 
gereserveerde tijdsblok, ANTALL 2Q2.

1. Gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU: 
gedachtewisseling met Stella Ronner-Grubačić, EDEO-ambassadeur voor gender 
en diversiteit

* * *

27 oktober 2021, 9.00 - 9.15 uur

2. Aanneming van de agenda

3. Mededelingen van de voorzitter

Alle tijdsblokken zijn indicatief en kunnen in de loop van de vergadering veranderen.

4. Goedkeuring van notulen van vergaderingen
 12-14 juli 2021 PV – PE697.538v02-00
 12-14 juli 2021 PV – PE696.266v01-00

*** Stemming ***

9.00 uur – Vaststelling van het quorum en opening van de stemming op afstand 
over de AMENDEMENTEN
Er kan van 9.00 tot 10.00 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.

5. Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2018-2020
FEMM/9/01547

2021/2020(INI)

Rapporteur:
Sandra Pereira (The Left) PR – PE693.864v01-00

AM – PE696.288v01-00
Bevoegd:

FEMM
Adviezen:

EMPL Besluit: geen advies
 Goedkeuring amendementen

* * *

27 oktober 2021, 9.15 - 10.45 uur

6. Nevenevenement van de Conferentie over de toekomst van Europa: een 
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inclusieve economie voor vrouwen tot stand brengen bij de groene en digitale 
transformatie
FEMM/9/07100
 Hoorzitting

Zie afzonderlijk ontwerpprogramma

27 oktober 2021, 10.45 - 11.30 uur

7. "Onderwijs en werkgelegenheid van vrouwen in de wetenschap, technologische 
sector en de digitale economie, waaronder AI en de invloed daarvan op 
gendergelijkheid", door beleidsondersteunende afdeling C
FEMM/9/07401
 Presentatie van de studie

* * *

27 oktober 2021, 13.45 - 15.45 uur

8. Bevordering van gendergelijkheid door gezamenlijk Europees optreden op het 
gebied van zorg
FEMM/9/05849
 Hoorzitting

Zie afzonderlijk ontwerpprogramma

* * *

28 oktober 2021, 13.45 - 15.45 uur

Gezamenlijk met de Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan

9. Afghaanse vrouwen als vredesopbouwers en gemeenschapsleiders
FEMM/9/07448
 Hoorzitting

Zie afzonderlijk gezamenlijk ontwerpprogramma

* * *

28 oktober 2021, 16.45 - 18.45 uur

*** Stemming ***

16.45 uur – Vaststelling van het quorum en opening van de stemming op afstand 
over de DEFINITIEVE TEKST
Er kan van 16.45 tot 17.45 uur worden gestemd.
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Alle leden die aan de stemming deelnemen, stemmen via de EPVote-app. De uitslag 
van de stemming wordt per e-mail bekendgemaakt en op de website van de 
commissies gepubliceerd.

10. Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2018-2020
FEMM/9/01547

2021/2020(INI)

Rapporteur:
Sandra Pereira (The Left) PR – PE693.864v01-00

AM – PE696.288v01-00
Bevoegd:

FEMM
Adviezen:

EMPL Besluit: geen advies
 Goedkeuring ontwerpverslag

* * *

11. Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
FEMM/9/00588
 Uiteenzetting door Carlien Scheele, directeur van het EIGE, over de 

gendergelijkheidsindex 2021

12. "COVID-19 en de economische gevolgen daarvan voor vrouwen en armoede 
onder vrouwen", door beleidsondersteunende afdeling C
FEMM/9/07450
 Presentatie van de studie

13. Rondvraag

14. Volgende vergaderingen
 15 november 2021, 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 17.00 uur en 17.05 - 18.20 uur 

(Brussel)
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