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Commissie cultuur en onderwijs

CULT(2020)0713_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Maandag 13 juli 2020, 9.00 - 9.30 uur en 13.45 - 14.45 uur  (coördinatorenvergadering)  en 17.00 - 18.00 uur
Brussel
Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)
Met deelname op afstand van CULT-leden
13 juli 2020, 9.00 - 9.30 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	28 mei 2020	PV – PE652.648v01-00
2 juni 2020	PV – PE653.793v01-00
3.	Mededelingen van de voorzitter
Opening van de stemming op afstand
Stemmen is mogelijk van 9.30 tot 11.00 uur
*** Stemming op afstand ***
Alle leden die deelnemen aan de stemming (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, ofwel op afstand) stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukte stemlijst.
4.	Doeltreffende maatregelen voor een "groen" Erasmus+, Creatief Europa en het Europees Solidariteitskorps
CULT/9/02087
	2019/2195(INI)	

Rapporteur:

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

CULT


 
	Goedkeuring ontwerpverslag
5.	Europees Jaar van de spoorwegen (2021)
CULT/9/02656
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Rapporteur voor advies:

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

TRAN
Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)
PR – PE652.338v01-00
AM – PE654.016v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
6.	Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren
CULT/9/02295
	2020/2018(INL)	

Rapporteur voor advies:

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

IMCO*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
7.	Wet inzake digitale diensten: bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn
CULT/9/02504
	2020/2019(INL)	

Rapporteur voor advies:

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

JURI*
Tiemo Wölken (S&D)
PR – PE650.529v01-00
AM – PE652.517v01-00
AM – PE652.466v02-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
8.	Wet inzake digitale diensten: vragen over de grondrechten
CULT/9/02505
	2020/2022(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

LIBE
Kris Peeters (PPE)
PR – PE650.509v01-00
AM – PE653.762v02-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
9.	Investeringsplan voor een duurzaam Europa - financiering van de Green Deal
CULT/9/02790
	2020/2058(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
AM – PE652.496v02-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
*** Einde van de stemming op afstand ***
Schorsing van de vergadering tot 17.00 uur
* * *
13 juli 2020, 13.45 - 14.45 uur  (met gesloten deuren)
In vergaderzaal 6Q2 (József Antall)
10.	Coördinatorenvergadering
* * *
13 juli 2020, 17.00 - 18.00 uur
11.	Begroting 2021: overzicht van de aanpak van de rapporteur inzake begrotingsamendementen
12.	Mededelingen van de voorzitter
Bekendmaking van stemmingsuitslag
Opening van de stemming op afstand voor de eindstemming
Uitslag van de eindstemming
13.	Rondvraag
14.	Volgende vergaderingen
	31 augustus-1 september 2020 (Brussel)
(nog te bevestigen)

