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Comisia pentru cultură și educație

CULT(2020)0713_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune extraordinară
Luni, 13 iulie 2020, 9.00 - 9.30 și 13.45 - 14.45  (reuniune a coordonatorilor)  și 17.00 - 18.00
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
Cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei CULT
13 iulie 2020, 9.00 - 9.30
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	28 mai 2020	PV – PE652.648v01-00

2 iunie 2020	PV – PE653.793v01-00
3.	Comunicări ale președinției
Deschiderea procedurii de votare de la distanță
Votarea va fi deschisă între orele 9.30 și 11.00.
*** 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.
4.	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


 
	Adoptarea proiectului de raport

5.	Anul european al căilor ferate (2021)
CULT/9/02656
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Raportoare pentru aviz:

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

TRAN
Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)
PR – PE652.338v01-00
AM – PE654.016v01-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz

6.	Legislația privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice
CULT/9/02295
	2020/2018(INL)	

Raportoare pentru aviz:

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

IMCO*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz

7.	Legislația privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online
CULT/9/02504
	2020/2019(INL)	

Raportoare pentru aviz:

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

JURI*
Tiemo Wölken (S&D)
PR – PE650.529v01-00
AM – PE652.517v01-00
AM – PE652.466v02-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz

8.	Legislația privind serviciile digitale și problemele care se pun în materie de drepturi fundamentale
CULT/9/02505
	2020/2022(INI)	

Raportoare pentru aviz:

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

LIBE
Kris Peeters (PPE)
PR – PE650.509v01-00
AM – PE653.762v02-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz

9.	Planul de investiții pentru o Europă sustenabilă — Modalități de finanțare a Pactului verde
CULT/9/02790
	2020/2058(INI)	

Raportor pentru aviz:

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

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
AM – PE652.496v02-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz

*** Sfârșitul votării de la distanță ***
Suspendarea reuniunii până la ora 17.00
* * *
13 iulie 2020, 13.45 - 14.45  (cu ușile închise)
În sala de reuniuni 6Q2 (József Antall)
10.	Reuniune a coordonatorilor
* * *
13 iulie 2020, 17.00 - 18.00
11.	Bugetul pe 2021: Prezentarea abordării raportorului în ceea ce privește amendamentele bugetare
12.	Comunicări ale președinției
Anunțarea rezultatelor voturilor
Deschiderea procedurii de votare de la distanță pentru voturile finale
Voturi finale prin apel nominal
13.	Chestiuni diverse
14.	Reuniuni următoare
	31 august-1 septembrie 2020 (Bruxelles)

(de confirmat)

