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Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

CULT(2019)0204_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 17.30 και από τις 17.30 έως τις 18.30 (συνεδρίαση των συντονιστών)
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Altiero Spinelli (3G-3)
4 Φεβρουαρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 17.30
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
3.	Θέσπιση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
CULT/8/13734
***I	2018/0230(COD)	COM(2018)0440 – C8-0264/2018

Εισηγήτρια:

Michaela Šojdrová (PPE)
PR – PE627.916v01-00
AM – PE629.755v02-00
Επί της ουσίας:

CULT*


Γνωμοδότηση:

DEVE* –
Ελένη Θεοχάρους (ECR)
PA – PE629.637v02-00
AM – PE632.086v01-00

BUDG –
Tiemo Wölken (S&D)
AD – PE626.926v02-00
AM – PE628.653v01-00

EMPL* –
Deirdre Clune (PPE)
AD – PE627.020v02-00
AM – PE627.892v01-00

ENVI –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


REGI –
Ivana Maletić (PPE)
AD – PE629.617v02-00
AM – PE630.748v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
4.	Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ.° 218)
CULT/8/12992
***	2018/0116(NLE)	12527/2018 – C8-0436/2018

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Emma McClarkin (ECR)
PA – PE632.063v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE –
Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D)
PR – PE632.831v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
5.	Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο
CULT/8/14668
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Julie Ward (S&D)
PA – PE632.087v01-00
Επί της ουσίας:

LIBE* –
Daniel Dalton (ECR)
PR – PE633.042v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
6.	Μελέτη που ζήτησε η επιτροπή CULT, την οποία ανέθεσε και διαχειρίζεται το Θεματικό Τμήμα – «Η επιστήμη και ο επιστημονικός γραμματισμός ως εκπαιδευτική πρόκληση» – Παρουσίαση από τον Dalibor Sternadel (PPMI)
7.	Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στην Ουγγαρία
8.	Διάφορα
9.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	20 Φεβρουαρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 15.00 έως τις 18.30 (Βρυξέλλες)
21 Φεβρουαρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 (Βρυξέλλες)
4 Φεβρουαρίου 2019, από τις 17.30 έως τις 18.30 (κεκλεισμένων των θυρών)
10.	Συνεδρίαση των συντονιστών

