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Comisia pentru cultură și educație

CULT(2020)0921_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 21 septembrie 2020, 16.45 - 18.45
Marți, 22 septembrie 2020, 9.00 - 11.00 și 16.45 - 18.45
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2)
21 septembrie 2020, 16.45 - 18.45
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	6 iulie 2020	PV – PE655.907v01-00

3.	Comunicări ale președinției
4.	Inteligența artificială în educație, cultură și sectorul audiovizual
	CULT/9/02289
		2020/2017(INI)	
Raportoare:

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

CULT*


Avize:

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
	Examinarea proiectului de raport

5.	Consolidarea libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, dezinformarea și rolul platformelor
	CULT/9/02254
		2020/2009(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

LIBE*
Magdalena Adamowicz (PPE)
PR – PE652.307v01-00
AM – PE654.073v01-00
	Examinarea amendamentelor

6.	Schimb de opinii cu Comisia privind marca patrimoniului european
7.	Comunicări ale președinției
	Deschiderea procedurii de votare de la distanță
Votarea va fi deschisă între orele 18.45 și 20.15.
*** 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.
8.	Consolidarea libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, dezinformarea și rolul platformelor
	CULT/9/02254
		2020/2009(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

LIBE*
Magdalena Adamowicz (PPE)
PR – PE652.307v01-00
AM – PE654.073v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

9.	Viitorul educației europene în contextul pandemiei de COVID-19
	CULT/9/03987
		2020/2760(RSP)	
Raportoare:

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

CULT


	Adoptarea unei propuneri de rezoluție depuse ca urmare a unei întrebări cu solicitare de răspuns oral

22 septembrie 2020, 9.00 - 11.00
10.	Schimb de opinii cu vicepreședintele Margaritis Schinas
11.	Ziua Europeană a Limbilor - schimb de opinii cu ALTE (Association of Language Testers in Europe) și cu Consiliul Europei
22 septembrie 2020, 16.45 - 18.45
12.	Comunicări ale președinției
Anunțarea rezultatelor voturilor asupra amendamentelor
13.	Provocările organizatorilor de evenimente sportive în mediul digital
	CULT/9/02934
		2020/2073(INL)	
Raportor pentru aviz:

Tomasz Frankowski (PPE)

Comisie competentă:

JURI*
Angel Dzhambazki (ECR)

	Schimb de opinii

14.	O nouă strategie pentru IMM-urile europene
	CULT/9/03353
		2020/2131(INI)	
Raportor pentru aviz:

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

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
	Examinarea amendamentelor

15.	Asigurarea poziției de lider a Uniunii în era digitală și abordarea de către Uniune a inteligenței artificiale
	CULT/9/03685
Raportoare:

Sabine Verheyen (PPE)
PA – PE655.892v01-00
	Examinarea proiectului de aviz

16.	Comunicări ale președinției
	Deschiderea procedurii de votare de la distanță pentru voturile finale
17.	Chestiuni diverse
18.	Reuniuni următoare
	1 octombrie 2020 (Bruxelles)

26-27 octombrie 2020 (Bruxelles)

