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Kultur- og Uddannelsesudvalget

CULT(2020)0713_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Ekstraordinært møde
Mandag den 13. juli 2020 kl. 9.00-9.30 og 13.45-14.45  (koordinatormøde)  og 17.00-18.00
Bruxelles
Mødelokale: Altiero Spinelli (1G-3)
med fjerndeltagelse af CULT-medlemmer
Den 13. juli 2020 kl. 9.00-9.30
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	28. maj 2020	PV – PE652.648v01-00
2. juni 2020	PV – PE653.793v01-00
3.	Meddelelser fra formanden
Åbning af fjernafstemning
Afstemningen vil være åben fra kl. 9.30 til 11.00
*** Fjernafstemning***
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen (hvad enten de er til stede i udvalgsmødesalen eller via fjerndeltagelse) skal stemme pr. e-mail på grundlag af papirafstemningslister.
4.	Effektive foranstaltninger til at gøre Erasmus+, Et Kreativt Europa og Det Europæiske Solidaritetskorps grønnere
CULT/9/02087
	2019/2195(INI)	

Ordfører:

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

CULT


 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
5.	Europæisk år for jernbanetransport (2021)
CULT/9/02656
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Ordfører for udtalelse:

Dace Melbārde (ECR)
PA – PE650.707v01-00
AM – PE653.797v01-00
Kor.udv.:

TRAN
Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)
PR – PE652.338v01-00
AM – PE654.016v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
6.	Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde
CULT/9/02295
	2020/2018(INL)	

Ordfører for udtalelse:

Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.287v01-00
AM – PE650.393v01-00
Kor.udv.:

IMCO*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
7.	Retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online
CULT/9/02504
	2020/2019(INL)	

Ordfører for udtalelse:

Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.593v01-00
AM – PE650.540v01-00
Kor.udv.:

JURI*
Tiemo Wölken (S&D)
PR – PE650.529v01-00
AM – PE652.517v01-00
AM – PE652.466v02-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
8.	Retsakten om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder
CULT/9/02505
	2020/2022(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.588v01-00
AM – PE650.541v01-00
Kor.udv.:

LIBE
Kris Peeters (PPE)
PR – PE650.509v01-00
AM – PE653.762v02-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
9.	Investeringsplan for et bæredygtigt Europa - finansiering af den grønne pagt
CULT/9/02790
	2020/2058(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Romeo Franz (Verts/ALE)
PA – PE650.553v01-00
AM – PE652.450v01-00
Kor.udv.:

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
AM – PE652.496v02-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
*** Fjernafstemning slut***
Udsættelse af mødet til kl. 17.00
* * *
Den 13. juli 2020 kl. 13.45-14.45  (for lukkede døre)
I mødelokale 6Q2 (József Antall)
10.	Koordinatormøde
* * *
Den 13. juli 2020 kl. 17.00-18.00
11.	Budget 2021: Oversigt over ordførerens tilgang til budgetændringsforslag
12.	Meddelelser fra formanden
Bekendtgørelse af resultaterne af afstemningen
Åbning af fjernafstemningen for de endelige afstemninger
Endelige afstemninger ved navneopråb
13.	Diverse sager
14.	Næste møder
	31. august-1. september 2020 (Bruxelles)
(skal bekræftes)

