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Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

CULT(2019)0904_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30
Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019, από 9.00 έως 11.00 και από 11.00 έως 12.30  (συνεδρίαση των συντονιστών)
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Altiero Spinelli (3G-3)
4 Σεπτεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
	10 Ιουλίου 2019	PV – PE639.753v01-00
3.	Ανακοινώσεις της προέδρου
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
4.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα
CULT/9/00554
	2019/2028(BUD)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE639.789v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
Έγκριση των τροπολογιών επί του προϋπολογισμού
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
5.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα
CULT/9/00554
	2019/2028(BUD)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE639.789v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
6.	Παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Φινλανδικής Προεδρίας από την υπουργό Παιδείας Li Andersson και την υπουργό Επιστημών και Πολιτισμού, Hanna Kosonen
7.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Roberto Viola, Γενικό Διευθυντή της ΓΔ CNECT , Ευρωπαϊκή Επιτροπή
4 Σεπτεμβρίου 2019, από 15.00 έως 18.30
8.	Παρουσίαση από την RAND Europe της μελέτης με θέμα «Εκπαίδευση και νεολαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση — τρέχουσες προκλήσεις και μελλοντικές προοπτικές» και από τις KEA European Affairs και PPMI της μελέτης με θέμα «Τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση — οι κύριες μελλοντικές εξελίξεις, προκλήσεις και ευκαιρίες»
9.	Διαρθρωμένος διάλογος με τον επίτροπο Navracsics
5 Σεπτεμβρίου 2019, από 9.00 έως 11.00
10.	Παρουσίαση της συνοπτικής περιπτωσιολογικής επισκόπησης με θέμα «Πώς η Επιτροπή παρακολουθεί την υποστήριξη που παρέχει η ΕΕ στο Euronews» από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού)
11.	Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό πρόσθετων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών επιδόσεων
CULT/9/00743
	2019/2758(DEA)	C(2019)03624

Επί της ουσίας:

CULT


 
Παρουσίαση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σχετικά με το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» από την Επιτροπή
12.	Διάφορα
13.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	23 Σεπτεμβρίου 2019, από 15.00 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
24 Σεπτεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
5 Σεπτεμβρίου 2019, από 11.00 έως 12.30  (συνεδρίαση των συντονιστών)
14.	Συνεδρίαση των συντονιστών

