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Комисия по култура и образование

CULT(2020)1026_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 26 октомври 2020 г., 14.15–15.45 ч.  (заседание на координаторите)  и 16.45–18.45 ч.
Вторник, 27 октомври 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 16.45–18.45 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал“ (6Q1)
с дистанционно участие на членовете на комисията по култура и образование
26 октомври 2020 г., 14.15–15.45 ч.  (при закрити врати)
в заседателна зала 1G3 („Алтиеро Спинели“)
1.	Заседание на координаторите
* * *
26 октомври 2020 г., 16.45–18.45 ч.
2.	Приемане на дневния ред
3.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	13 юли 2020 г.	PV – PE655.984v01-00
31 август-1 септември 2020 г.	PV – PE658.784v01-00
21-22 септември 2020 г.	PV – PE658.779v01-00
4.	Съобщения на председателя
5.	Определяне на политиката за дигитално образование
CULT/9/03627
	2020/2135(INI)	

Докладчик:

Виктор Негреску (S&D)
PR – PE658.874v01-00
DT – PE655.945v01-00
Водеща:

CULT*


Подпомагаща:

EMPL*
Анна Залевска (ECR)
PA – PE657.258v01-00
Позиции под формата на изменения:

FEMM
Ядвига Вишневска (ECR)
AM – PE657.443v03-00
 
	Разглеждане на проекта на доклад
6.	Съобщения на председателя
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване
Гласуването ще се проведе от 18.00 ч. до 19.30 ч.
*** Време за дистанционно гласуване ***
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването (намиращи се в заседателната зала на комисията или чрез дистанционно участие), ще гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване.
7.	Действие на ЕС „Европейски столици на културата“ за годините 2020—2033
CULT/9/03983
***I	2020/0179(COD)	COM(2020)0384 – C9-0275/2020

Докладчик:

Желяна Зовко (PPE)
PR – PE658.894v01-00
AM – PE658.988v01-00
Водеща:

CULT


 
	Приемане на проекта на доклад
Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори
8.	Постигане на ефективни дългосрочни резултати от политиката във връзка с Европейската година на културното наследство
CULT/9/02086
	2019/2194(INI)	

Докладчик:

Даце Мелбарде (ECR)
PR – PE646.985v01-00
AM – PE650.487v02-00
Водеща:

CULT


 
	Приемане на проекта на доклад
9.	Разработване на стратегия на ЕС за устойчив туризъм
CULT/9/02626
	2020/2038(INI)	

Докладчик по становище:

Даце Мелбарде (ECR)
PA – PE648.598v01-00
AM – PE650.485v01-00
Водеща:

TRAN
Клаудия Монтейру де Агиар (PPE)
PR – PE657.187v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
10.	Силна социална Европа за справедливи промени
CULT/9/02973
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Докладчик по становище:

Маркос Рос Семпере (S&D)
PA – PE650.720v01-00
AM – PE652.647v01-00
Водеща:

EMPL*
Денис Радке (PPE)
Агнес Йонгериус (S&D)
PR – PE657.413v01-00
 
	Приемане на проекта на становище
11.	Качествени стажове в ЕС
CULT/9/02241
	2020/2005(INL)	

Докладчик по становище:

Ниязи Кизилюрек (GUE/NGL)
PA – PE648.619v01-00
AM – PE650.482v01-00
Водеща:

EMPL
Моника Семедо (Renew)

 
	Приемане на проекта на становище
12.	Насърчаване на равенството между половете в рамките на образованието и професионалното развитие в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ)
CULT/9/01974
	2019/2164(INI)	

Докладчик по становище:

Кристине Андерсон (ID)
PA – PE648.341v01-00
AM – PE650.403v01-00
Водеща:

FEMM*
Сусана Солис Перес (Renew)

 
	Приемане на проекта на становище
*** Край на времето за дистанционно гласуване ***
* * *
27 октомври 2020 г., 9.00–11.00 ч.
13.	Размяна на мнения с члена на Комисията Мария Габриел 
14.	Размяна на мнения относно унгарския Университет за театрално и филмово изкуство
27 октомври 2020 г., 16.45–18.45 ч.
15.	Съобщения на председателя
Обявяване на резултатите от гласуването на измененията
16.	Седмица на равенство между половете: размяна на мнения
– Равенство между половете в медийния сектор
– Равенство между половете в областите на науката, технологиите, инженерството/околната среда, изкуството и математиката (НТИИМ) и цифровото образование
17.	Съобщения на председателя
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване за окончателните гласувания
Окончателно гласуване чрез поименно гласуване
18.	Разни въпроси
19.	Следващи заседания
	19 ноември 2020 г. (Брюксел)
2-3 декември 2020 г. (Брюксел)

