OJ\1196079SV.rtf	PE645.109v01-00
SV	Förenade i mångfalden	SV
PE645.109v01-00	 /1 	OJ\1196079SV.rtf
SV
OJ\1196079SV.rtf	 /1 	PE645.109v01-00
	SV

Europaparlamentet
2019-2024
file_0.png



Utskottet för kultur och utbildning

CULT(2020)0121_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Tisdagen den 21 januari 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 11.00–11.30 och kl. 11.30–12.30  (samordnarnas sammanträde)  och kl. 15.00–18.30
Bryssel
Lokal: Altiero Spinelli (1G-3)
21 januari 2020 kl. 9.00–11.00
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Justering av sammanträdesprotokoll
	4 december 2019	PV – PE644.997v01-00
3.	Meddelanden från ordföranden
*** Elektronisk omröstning ***
4.	Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen
CULT/9/01026
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Föredragande av yttrande:

Sabine Verheyen (PPE)
PA – PE643.224v01-00
AM – PE644.966v01-00
Ansvarigt utskott:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
5.	Ansvarsfrihet 2018: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
CULT/9/00856
	2019/2072(DEC)	COM(2019)0316[17] – C9-0067/2019

Föredragande av yttrande:

Sabine Verheyen (PPE)
PA – PE643.225v01-00
AM – PE644.968v01-00
Ansvarigt utskott:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)
PR – PE639.877v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
6.	Ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) 2021-2027: en ökad innovationsförmåga för Europa
CULT/9/00665
***I	2019/0152(COD)	COM(2019)0330 – C9-0043/2019

Föredragande av yttrande:

Judith Bunting (Renew)
PA – PE644.924v01-00
Ansvarigt utskott:

ITRE* –
Maria da Graça Carvalho (PPE)

 
	Behandling av förslag till yttrande
7.	Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning)
CULT/9/00669
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Föredragande av yttrande:

Christian Ehler (PPE)
PA – PE644.884v01-00
Ansvarigt utskott:

ITRE* –
Marisa Matias (GUE/NGL)

 
	Behandling av förslag till yttrande
8.	Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2020
CULT/9/02122
	2019/2212(INI)	

Föredragande av yttrande:

Sabine Verheyen (PPE)

Ansvarigt utskott:

EMPL* –
Klára Dobrev (S&D)

 
	Behandling av förslag till yttrande
21 januari 2020 kl. 11.00–11.30  (inom stängda dörrar)
9.	Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott
CULT/9/01173
***I	2018/0191(COD)	COM(2018)0367 – C8-0233/2018

Föredragande:

Milan Zver (PPE)

Ansvarigt utskott:

CULT


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)
10.	Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027)
CULT/9/01174
***I	2018/0190(COD)	COM(2018)0366 – C8-0237/2018

Föredragande:

Massimiliano Smeriglio (S&D)

Ansvarigt utskott:

CULT


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)
11.	Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren
CULT/9/01175
***I	2018/0230(COD)	COM(2018)0440 – C8-0264/2018

Föredragande:

Michaela Šojdrová (PPE)

Ansvarigt utskott:

CULT


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)
21 januari 2020 kl. 11.30–12.30  (inom stängda dörrar)
12.	Samordnarnas sammanträde
21 januari 2020 kl. 15.00–18.30
13.	Presentation av det kroatiska ordförandeskapets prioriteringar av Blaženka Divjak, vetenskaps- och utbildningsminister, Vesna Bedeković, minister för demografi, familje- och ungdomsfrågor och socialpolitik, Nina Obuljen Koržinek, kulturminister, och Krešimir Šamija, biträdande statssekreterare för idrott
14.	Presentation av resultaten från Pisaundersökningen 2018 av OECD
15.	Övriga frågor
16.	Kommande sammanträden
	19 februari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30
20 februari 2020 kl. 9.00–12.30

