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PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu

2019-2024

Comissão da Cultura e da Educação

CULT(2020)0622_1

PROJETO DE ORDEM DO DIA

Reunião extraordinária

Segunda-feira, 22 de junho de 2020, 9.00–11.00 e 12.00–13.00  (reunião de 

coordenadores)  e 17.00–18.00

Bruxelas

Sala: József Antall (4Q2)

Com a participação à distância dos membros da comissão CULT

22 de junho de 2020, 9.00–11.00

1. Aprovação da ordem do dia

2. Aprovação das atas das reuniões de
 4 de maio de 2020 PV – PE650.686v01-00

3. Comunicações da presidência

4. Criação de um legado político eficaz para o Ano Europeu do Património Cultural
CULT/9/02086

2019/2194(INI)

Relatora:
Dace Melbārde (ECR) PR – PE646.985v01-00
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AM – PE650.487v02-00
Fundo:

CULT

 Apreciação das alterações

5. Medidas eficazes para tornar os programas Erasmus+, Europa Criativa e o 
Corpo Europeu de Solidariedade mais ecológicos
CULT/9/02087

2019/2195(INI)

Relatora:
Laurence Farreng (Renew) PR – PE648.431v01-00

AM – PE650.688v01-00
Fundo:

CULT

 Apreciação das alterações

6. Troca de pontos de vista sobre a proposta revista de QFP

7. Comunicações da presidência

Abertura do período de votação à distância

O período de votação decorrerá entre as 11.00 e as 12.30

*** Período de votação a distância***

Todos os deputados que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou através de 
votação à distância) votam por correio eletrónico utilizando boletins de voto – listas de 
votação sob forma impressa

8. Relatório sobre a aplicação das estratégias nacionais de integração dos ciganos: 
combater atitudes negativas em relação às pessoas de origem cigana na Europa
CULT/9/02259

2020/2011(INI)

Relator de parecer:
Peter Pollák (PPE) PA – PE648.518v01-00

AM – PE650.484v01-00
Fundo:

LIBE* Romeo Franz (Verts/ALE) PR – PE650.654v03-00

 Aprovação do projeto de parecer

*** Fim do período de votação à distância ***

Interrupção da reunião até às 17.00

* * *
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22 de junho de 2020, 12.00–13.00

À porta fechada

9. Reunião de coordenadores

* * *

22 de junho de 2020, 17.00–18.00

10. Comunicações da presidência

Anúncio dos resultados da votação

Abertura do período de votação à distância para a votação final

Votação nominal final

11. Diversos

12. Próxima reunião
 6 de julho de 2020, 13.45–15.45 (Bruxelas)
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