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Comissão da Cultura e da Educação

CULT(2020)0713_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião extraordinária
Segunda-feira, 13 de julho de 2020, 9.00–9.30 e 13.45–14.45  (reunião de coordenadores)  e 17.00–18.00
Bruxelas
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
Com a participação à distância dos membros da comissão CULT
13 de julho de 2020, 9.00–9.30
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Aprovação das atas das reuniões de
	28 de maio de 2020	PV – PE652.648v01-00
2 de junho de 2020	PV – PE653.793v01-00
3.	Comunicações da presidência
Início do procedimento de votação à distância
O período de votação decorrerá entre as 09.30 e as 11.00
***Período de votação à distância***
Todos os deputados que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância) devem votar por e-mail utilizando boletins de voto impressos
4.	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


 
	Aprovação do projeto de relatório
5.	Ano Europeu do Transporte Ferroviário (2021)
CULT/9/02656
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Relatora de parecer:

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

TRAN
Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)
PR – PE652.338v01-00
AM – PE654.016v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
6.	Ato legislativo sobre os serviços digitais: Melhorar o funcionamento do mercado único
CULT/9/02295
	2020/2018(INL)	

Relatora de parecer:

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

IMCO*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
7.	Ato legislativo sobre os serviços digitais que adapta a regulamentação comercial e o direito civil aplicável às entidades que operem em linha
CULT/9/02504
	2020/2019(INL)	

Relatora de parecer:

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

JURI*
Tiemo Wölken (S&D)
PR – PE650.529v01-00
AM – PE652.517v01-00
AM – PE652.466v02-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
8.	Ato legislativo sobre os serviços digitais e questões suscitadas em matéria de direitos fundamentais
CULT/9/02505
	2020/2022(INI)	

Relatora de parecer:

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

LIBE
Kris Peeters (PPE)
PR – PE650.509v01-00
AM – PE653.762v02-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
9.	Plano de investimento para uma Europa sustentável - Como financiar o Pacto Ecológico
CULT/9/02790
	2020/2058(INI)	

Relator de parecer:

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

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
AM – PE652.496v02-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
***Fim do período de votação à distância***
Suspensão da reunião até às 17.00
* * *
13 de julho de 2020, 13.45–14.45  (à porta fechada)
Na sala de reuniões 6Q2 (József Antall)
10.	Reunião de coordenadores
* * *
13 de julho de 2020, 17.00–18.00
11.	Orçamento 2021: Exposição da abordagem da relatora às alterações ao orçamento
12.	Comunicações da presidência
Anúncio dos resultados das votações
Abertura do período de votação à distância para a votação final
Votação final nominal
13.	Diversos
14.	Próximas reuniões
	31 de agosto-1 de setembro de 2020 (Bruxelas)
(a confirmar)

