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Comissão da Cultura e da Educação

CULT(2020)0921_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 21 de setembro de 2020, 16.45–18.45
Terça-feira, 22 de setembro de 2020, 9.00–11.00 e 16.45–18.45
Bruxelas
Sala: József Antall (6Q2)
21 de setembro de 2020, 16.45–18.45
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Aprovação das atas das reuniões de
	6 de julho de 2020	PV – PE655.907v01-00
3.	Comunicações da presidência
4.	A inteligência artificial na educação, na cultura e no setor audiovisual
CULT/9/02289
	2020/2017(INI)	

Relatora:

Sabine Verheyen (PPE)
PR – PE655.862v01-00
Fundo:

CULT*


Pareceres:

IMCO
Kim Van Sparrentak (Verts/ALE)
AD – PE648.349v02-00
AM – PE650.362v01-00

JURI
Angel Dzhambazki (ECR)
PA – PE652.373v01-00
AM – PE653.888v01-00

LIBE*
Ondřej Kovařík (Renew)
AD – PE650.370v03-00
AM – PE652.492v01-00

FEMM
Maria da Graça Carvalho (PPE)
PA – PE646.839v01-00
AM – PE652.604v01-00
 
	Apreciação do projeto de relatório
5.	Reforço da liberdade dos meios de comunicação social: proteção dos jornalistas na Europa, discursos de ódio, desinformação e o papel das plataformas
CULT/9/02254
	2020/2009(INI)	

Relatora de parecer:

Diana Riba i Giner (Verts/ALE)
PA – PE648.611v01-00
AM – PE650.615v01-00
Fundo:

LIBE*
Magdalena Adamowicz (PPE)
PR – PE652.307v01-00
AM – PE654.073v01-00
 
	Apreciação das alterações
6.	Troca de pontos de vista com a Comissão sobre a Marca do Património Europeu 
7.	Comunicações da presidência
Início do procedimento de votação à distância
A votação decorrerá das 18.45 às 20.15
***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.
8.	Reforço da liberdade dos meios de comunicação social: proteção dos jornalistas na Europa, discursos de ódio, desinformação e o papel das plataformas
CULT/9/02254
	2020/2009(INI)	

Relatora de parecer:

Diana Riba i Giner (Verts/ALE)
PA – PE648.611v01-00
AM – PE650.615v01-00
Fundo:

LIBE*
Magdalena Adamowicz (PPE)
PR – PE652.307v01-00
AM – PE654.073v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
9.	O futuro da educação na Europa no contexto da COVID-19
CULT/9/03987
	2020/2760(RSP)	

Relatora:

Sabine Verheyen (PPE)
RE – PE655.941v01-00
AM – PE655.983v01-00
Fundo:

CULT


 
	Aprovação de uma proposta de resolução apresentada na sequência de uma pergunta com pedido de resposta oral
22 de setembro de 2020, 9.00–11.00
10.	Troca de pontos de vista com Margaritis Schinas, vice-presidente da Comissão
11.	Dia Europeu das Línguas - troca de pontos de vista com a ALTE (Associação dos Examinadores de Línguas na Europa) e o Conselho da Europa
22 de setembro de 2020, 16.45–18.45
12.	Comunicações da presidência
Anúncio dos resultados das votações das alterações
13.	Desafios enfrentados pelos organizadores de eventos desportivos no ambiente digital
CULT/9/02934
	2020/2073(INL)	

Relator de parecer:

Tomasz Frankowski (PPE)

Fundo:

JURI*
Angel Dzhambazki (ECR)

 
	Troca de pontos de vista
14.	Uma nova estratégia para as PME europeias
CULT/9/03353
	2020/2131(INI)	

Relator de parecer:

Victor Negrescu (S&D)
PA – PE653.852v01-00
AM – PE655.981v01-00
Fundo:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Apreciação das alterações
15.	Assegurar a liderança europeia na era digital e uma abordagem da UE relativa à inteligência artificial
CULT/9/03685

Relatora:

Sabine Verheyen (PPE)
PA – PE655.892v01-00
 
	Apreciação do projeto de parecer
16.	Comunicações da presidência
Abertura do período de votação à distância para as votações finais
17.	Diversos
18.	Próximas reuniões
	1 de outubro de 2020 (Bruxelas)
26-27 de outubro de 2020 (Bruxelas)

