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Comisia pentru cultură și educație

CULT(2020)0622_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune extraordinară
Luni, 22 iunie 2020, 9.00 - 11.00 și 12.00 - 13.00  (reuniune a coordonatorilor)  și 17.00 - 18.00
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
Cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei CULT
22 iunie 2020, 9.00 - 11.00
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	4 mai 2020	PV – PE650.686v01-00
3.	Comunicări ale președinției
4.	Obținerea de rezultate politice de durată pentru Anul European al Patrimoniului Cultural
CULT/9/02086
	2019/2194(INI)	

Raportoare:

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

CULT


 
	Examinarea amendamentelor
5.	Măsuri eficace pentru conferirea unui caracter ecologic programelor Erasmus+, Europa Creativă și Corpul european de solidaritate
CULT/9/02087
	2019/2195(INI)	

Raportoare:

Laurence Farreng (Renew)
PR – PE648.431v01-00
AM – PE650.688v01-00
Comisie competentă:

CULT


 
	Examinarea amendamentelor
6.	Schimb de opinii referitor la propunerea revizuită privind CFM
7.	Comunicări ale președinției
Deschiderea procedurii de votare de la distanță
Votarea va fi deschisă între orele 11.00 și 12.30.
*** Votare de la distanță***
Toți membrii care participă la vot (fie prezenți în sala de reuniune a comisiei, fie participând de la distanță) vor vota prin e-mail utilizând listele de vot cu buletine de vot imprimate.
8.	Raport privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa
CULT/9/02259
	2020/2011(INI)	

Raportor pentru aviz:

Peter Pollák (PPE)
PA – PE648.518v01-00
AM – PE650.484v01-00
Comisie competentă:

LIBE*
Romeo Franz (Verts/ALE)
PR – PE650.654v03-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz
*** Sfârșitul votării de la distanță***
Suspendarea reuniunii până la ora 17.00
* * *
22 iunie 2020, 12.00 - 13.00
Cu ușile închise
9.	Reuniune a coordonatorilor
* * *
22 iunie 2020, 17.00 - 18.00
10.	Comunicări ale președinției
Anunțarea rezultatelor voturilor
Deschiderea procedurii de votare de la distanță pentru votul final
Vot final prin apel nominal
11.	Chestiuni diverse
12.	Reuniuni următoare
	6 iulie 2020, 13.45 - 15.45 (Bruxelles)

