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Commissie cultuur en onderwijs

CULT(2020)1026_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 26 oktober 2020, 14.15 - 15.45 uur  (coördinatorenvergadering)  en 16.45 - 18.45 uur
Dinsdag 27 oktober 2020, 9.00 - 11.00 uur en 16.45 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: József Antall (6Q1)
Met deelname op afstand van CULT-leden
26 oktober 2020, 14.15 - 15.45 uur  (met gesloten deuren)
In vergaderzaal 1G3 (Altiero Spinelli)
1.	Coördinatorenvergadering
* * *
26 oktober 2020, 16.45 - 18.45 uur
2.	Aanneming van de agenda
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	13 juli 2020	PV – PE655.984v01-00
31 augustus-1 september 2020	PV – PE658.784v01-00
21-22 september 2020	PV – PE658.779v01-00
4.	Mededelingen van de voorzitter
5.	Het vormgeven van beleid inzake digitaal onderwijs
CULT/9/03627
	2020/2135(INI)	

Rapporteur:

Victor Negrescu (S&D)
PR – PE658.874v01-00
DT – PE655.945v01-00
Bevoegd:

CULT*


Adviezen:

EMPL*
Anna Zalewska (ECR)
PA – PE657.258v01-00
Standpunt in de vorm van amendementen:

FEMM
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
AM – PE657.443v03-00
 
	Behandeling ontwerpverslag
6.	Mededelingen van de voorzitter
Opening van de stemmingsprocedure op afstand
Er kan worden gestemd van 18.00 tot 19.30 uur.
*** Stemming op afstand ***
Alle leden die deelnemen aan de stemming (ofwel in de vergaderzaal van de commissie, ofwel op afstand) stemmen per e-mail aan de hand van een stembiljet met gedrukte stemlijst.
7.	Actie van de Unie voor de culturele hoofdsteden van Europa voor de jaren 2020 tot 2033
CULT/9/03983
***I	2020/0179(COD)	COM(2020)0384 – C9-0275/2020

Rapporteur:

Željana Zovko (PPE)
PR – PE658.894v01-00
AM – PE658.988v01-00
Bevoegd:

CULT


 
	Goedkeuring ontwerpverslag
Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen
8.	Bewerkstelligen van een doeltreffende beleidserfenis voor het Europees Jaar van het cultureel erfgoed
CULT/9/02086
	2019/2194(INI)	

Rapporteur:

Dace Melbārde (ECR)
PR – PE646.985v01-00
AM – PE650.487v02-00
Bevoegd:

CULT


 
	Goedkeuring ontwerpverslag
9.	Ontwikkeling van een EU-strategie voor duurzaam toerisme
CULT/9/02626
	2020/2038(INI)	

Rapporteur voor advies:

Dace Melbārde (ECR)
PA – PE648.598v01-00
AM – PE650.485v01-00
Bevoegd:

TRAN
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE657.187v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
10.	Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities
CULT/9/02973
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Rapporteur voor advies:

Marcos Ros Sempere (S&D)
PA – PE650.720v01-00
AM – PE652.647v01-00
Bevoegd:

EMPL*
Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE657.413v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
11.	Stages van hoge kwaliteit in de EU
CULT/9/02241
	2020/2005(INL)	

Rapporteur voor advies:

Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL)
PA – PE648.619v01-00
AM – PE650.482v01-00
Bevoegd:

EMPL
Monica Semedo (Renew)

 
	Goedkeuring ontwerpadvies
12.	Gendergelijkheid bevorderen in onderwijs en loopbanen in wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM)
CULT/9/01974
	2019/2164(INI)	

Rapporteur voor advies:

Christine Anderson (ID)
PA – PE648.341v01-00
AM – PE650.403v01-00
Bevoegd:

FEMM*
Susana Solís Pérez (Renew)

 
	Goedkeuring ontwerpadvies
*** Einde van de stemming op afstand ***
* * *
27 oktober 2020, 9.00 - 11.00 uur
13.	Gedachtewisseling met commissaris Mariya Gabriel
14.	Gedachtewisseling over de Hongaarse Universiteit voor Theater- en Filmkunsten
27 oktober 2020, 16.45 - 18.45 uur
15.	Mededelingen van de voorzitter
Bekendmaking van de uitslag van de stemming over de amendementen
16.	Week van de gendergelijkheid: gedachtewisseling
- Gendergelijkheid in de mediasector 
- Gendergelijkheid in STEAM en digitaal onderwijs
17.	Mededelingen van de voorzitter
Opening van de stemming op afstand voor de eindstemming
Hoofdelijke eindstemming
18.	Rondvraag
19.	Volgende vergaderingen
	19 november 2020 (Brussel)
2-3 december 2020 (Brussel)

