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Výbor pre kultúru a vzdelávanie

CULT(2019)0904_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 4. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h
štvrtok 5. septembra 2019 od 9.00 do 11.00 h a od 11.00 do 12.30 h  (schôdza koordinátorov)
Brusel
Miestnosť: Altiero Spinelli (3G-3)
4. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	10. júla 2019	PV – PE639.753v01-00
3.	Oznámenia predsedníctva
*** Elektronické hlasovanie ***
4.	Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely
CULT/9/00554
	2019/2028(BUD)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE639.789v01-00
Gestorský výbor:

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

 
Prijatie návrhov na zmenu rozpočtu
*** Koniec elektronického hlasovania ***
5.	Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely
CULT/9/00554
	2019/2028(BUD)	

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE639.789v01-00
Gestorský výbor:

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

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
6.	Predstavenie priorít fínskeho predsedníctva ministerkou školstva Li Anderssonovou a ministerkou vedy a kultúry Hannou Kosonenovou
7.	Výmena názorov s generálnym riaditeľom GR CNECT (Európska komisia) Robertom Violom
4. septembra 2019 od 15.00 do 18.30 h
8.	Predstavenie štúdie s názvom Vzdelávanie a mládež v Európskej únii - aktuálne výzvy a vyhliadky do budúcnosti spoločnosťou RAND Europe a predstavenie štúdie s názvom Kultúra a tvorivé odvetvia v Európskej únii - kľúčový budúci vývoj, výzvy a príležitosti spoločnosťami KEA European Affairs a PPMI
9.	Štruktúrovaný dialóg s komisárom Navracsicsom
5. septembra 2019 od 9.00 do 11.00 h
10.	Predstavenie rýchleho preskúmania s názvom Ako Komisia monitoruje podporu EÚ pre Euronews Európskym dvorom audítorov (s Výborom pre kontrolu rozpočtu)
11.	Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 stanovením dodatočných kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov výkonnosti
CULT/9/00743
	2019/2758(DEA)	C(2019)03624

Gestorský výbor:

CULT


 
Predstavenie delegovaného aktu o programe Tvorivá Európa zo strany Komisie
12.	Rôzne otázky
13.	Nasledujúce schôdze
	23. septembra 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)
24. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h (Brusel)
5. septembra 2019 od 11.00 do 12.30 h  (schôdza koordinátorov)
14.	Schôdza koordinátorov

