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Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

FEMM(2021)1206_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 6 december 2021, 13.45 - 15.45 uur
Brussel, zaal: József Antall (4Q1)
Donderdag 9 december 2021, 13.45 - 15.45 uur
Brussel, zaal: József Antall (4Q1)
Vergadering met deelname op afstand
6 december 2021, 13.45 - 15.45 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
Alle tijdsblokken zijn indicatief en kunnen in de loop van de vergadering veranderen.
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	25-28 oktober 2021	PV – PE700.398v02-00
4.	Wereldforum van vrouwelijke politieke leiders , 8-10 november 2021, Reykjavik (virtueel werkbezoek)
FEMM/9/07102




CR – PE700.633v01-00
Goedkeuring van het verslag van het werkbezoek
*** Stemming ***
13.45 uur – Vaststelling van het quorum en opening van de stemming op afstand voor de STEMMING IN ONDERDELEN en de APARTE STEMMING
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.
5.	MeToo en intimidatie – de gevolgen voor de EU-instellingen
FEMM/9/06360
	2021/2986(RSP)	

Bevoegd:

FEMM


Aparte stemming en stemming in onderdelen
* * *
6.	Regulering van prostitutie in Europa, de grensoverschrijdende gevolgen ervan en het effect ervan op gendergelijkheid en vrouwenrechten
FEMM/9/05852
	Hoorzitting
Zie afzonderlijk ontwerpprogramma
* * *
9 december 2021, 13.45 - 15.45 uur
*** Stemming ***
13.45 uur – Vaststelling van het quorum en opening van de stemming op afstand over de DEFINITIEVE TEKST
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 en op de website van de commissie gepubliceerd.
7.	MeToo en intimidatie – de gevolgen voor de EU-instellingen
FEMM/9/06360
	2021/2986(RSP)	

Bevoegd:

FEMM


	Goedkeuring ontwerpresolutie
* * *
8.	Wijziging van Richtlijn 2013/34/EU, Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Verordening (EU) nr. 537/2014, wat betreft de rapportage van ondernemingen over duurzaamheid
FEMM/9/06148
***I	2021/0104(COD)	COM(2021)0189 – C9-0147/2021

Rapporteur voor advies:

Robert Biedroń (S&D)
PA – PE700.408v01-00
Bevoegd:

JURI
Pascal Durand (Renew)
PR – PE700.458v01-00
	Behandeling ontwerpadvies
Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen
9.	Armoede onder vrouwen in Europa
FEMM/9/06100
	2021/2170(INI)	

Rapporteur:

Lina Gálvez Muñoz (S&D)
PR – PE699.337v01-00
Bevoegd:

FEMM*


Adviezen:

EMPL*
Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew)
PA – PE699.260v01-00
	Behandeling ontwerpverslag
Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen
10.	Rondvraag
11.	Volgende vergaderingen
	25 januari 2022, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
Nog te bevestigen

