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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по правата на жените и равенството между половете

FEMM(2020)0921_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 21 септември 2020 г., 13.45–15.45 ч.

Брюксел, Зала: József Antall (4Q1)

Вторник, 22 септември 2020 г., 16.45–18.45 ч.

Брюксел, Зала: József Antall (2Q2)

Заседанието се провежда с дистанционно участие

21 септември 2020 г., 13.45–14.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО
ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА 
ЗАСЕДАНИЕТО.

* * *

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване на ИЗМЕНЕНИЯТА
Гласуването ще се проведе от 14.00 ч. до 16.00 ч.
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Всички членове на ЕП, участващи в гласуването — или намиращи се в 
заседателната зала на комисията, или чрез дистанционно участие — ще гласуват 
по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване, 
съдържащи листи за гласуване.

3. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички 
раздели
FEMM/9/01625

2020/1998(BUD)

Докладчик по становище:
Роберт Биедрон (S&D) PA – PE655.750v02-00

Водеща:
BUDG Пиер Ларутюру (S&D)

Оливие Шастел (Renew)

 Приемане на измененията

4. Въздействието на изменението на климата върху уязвимото население в
развиващите се страни
FEMM/9/02036

2020/2042(INI)

Докладчик по становище:
Алис Кунке (Verts/ALE) PA – PE650.432v01-00

AM – PE652.267v01-00
Водеща:

DEVE Моника Силвана Гонсалес (S&D) PR – PE650.537v01-00

 Приемане на измененията

* * *

21 септември 2020 г., 14.00–15.45 ч.

5. Жените в управителните съвети
FEMM/9/02766
 Изслушване

Съвместно с комисията по правни въпроси (JURI). Вж. отделен проект на 
програма.

* * *

22 септември 2020 г., 16.45–17.45 ч.

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване на ОКОНЧАТЕЛНИЯ 
ТЕКСТ и на ПРОЕКТА НА ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ
Гласуването ще се проведе от 17.00 ч. до 19.00 ч.
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Всички членове на ЕП, участващи в гласуването — или намиращи се в 
заседателната зала на комисията, или чрез дистанционно участие — ще гласуват 
по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване, 
съдържащи листи за гласуване.
Резултатите от окончателното гласуване ще бъдат съобщени по електронната 
поща и публикувани на уебсайта на комисията по правата на жените и 
равенството между половете.

6. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички 
раздели
FEMM/9/01625

2020/1998(BUD)

Докладчик по становище:
Роберт Биедрон (S&D) PA – PE655.750v02-00

Водеща:
BUDG Пиер Ларутюру (S&D)

Оливие Шастел (Renew)

 Приемане на проекта на становище

7. Въздействието на изменението на климата върху уязвимото население в 
развиващите се страни
FEMM/9/02036

2020/2042(INI)

Докладчик по становище:
Алис Кунке (Verts/ALE) PA – PE650.432v01-00

AM – PE652.267v01-00
Водеща:

DEVE Моника Силвана Гонсалес (S&D) PR – PE650.537v01-00

 Приемане на проекта на становище

8. Остаряването на стария континент – възможности и предизвикателства, 
свързани с политиката за периода след 2020 г. в сферата на застаряването 
на населението
FEMM/9/02038

2020/2008(INI)

Докладчик по становище:
Кристине Андерсон (ID)

Водеща:
EMPL Беата Шидло (ECR) PR – PE657.302v01-00

 Приемане на проекта на позиция под формата на изменения

* * *

9. Прилагане на Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна 
рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на 
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Конвенцията за правата на хората с увреждания

FEMM/9/02797
2020/2086(INI)

Докладчик по становище:
Роса Естарас Ферагут (PPE) PA – PE655.669v01-00

Водеща:
EMPL Катрин Лангензипен (Verts/ALE)

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 29 септември 2020 г., 12.00 ч.

10. Силна социална Европа за справедливи промени – съобщение на 
Комисията
FEMM/9/03048

2020/2084(INI) COM(2020)0014

Докладчик по становище:
Ядвига Вишневска (ECR) PA – PE657.285v01-00

Водеща:
EMPL* Денис Радке (PPE)

Агнес Йонгериус (S&D)

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 5 октомври 2020 г., 12.00 ч.

11. Разни въпроси

12. Следващи заседания
 12 октомври 2020 г. (Брюксел)

очаква се потвърждение

* * *

22 септември 2020 г., 17.45–18.45 ч.  (при закрити врати)

13. Заседание на координаторите
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