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Comissão da Cultura e da Educação

CULT(2020)1026_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 26 de outubro de 2020, 14.15–15.45  (reunião de coordenadores)  e 16.45–18.45
Terça-feira, 27 de outubro de 2020, 9.00–11.00 e 16.45–18.45
Bruxelas
Sala: József Antall (6Q1)
Com a participação à distância dos membros da comissão CULT
26 de outubro de 2020, 14.15–15.45  (à porta fechada)
Na sala de reuniões 1G3 (Altiero Spinelli)
1.	Reunião de coordenadores
* * *
26 de outubro de 2020, 16.45–18.45
2.	Aprovação da ordem do dia
3.	Aprovação das atas das reuniões de
	13 de julho de 2020	PV – PE655.984v01-00
31 de agosto-1 de setembro de 2020	PV – PE658.784v01-00
21-22 de setembro de 2020	PV – PE658.779v01-00
4.	Comunicações da presidência
5.	Definição da política para a educação digital
CULT/9/03627
	2020/2135(INI)	

Relator:

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

CULT*


Pareceres:

EMPL*
Anna Zalewska (ECR)
PA – PE657.258v01-00
Posições sob forma de alterações:

FEMM
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
AM – PE657.443v03-00
 
	Apreciação do projeto de relatório
6.	Comunicações da presidência
Início do procedimento de votação à distância
O período de votação decorrerá entre as 18.00 e as 19.30
***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 – listas de votação sob forma impressa.
7.	Ação da União de apoio às Capitais Europeias da Cultura para os anos de 2020 a 2033
CULT/9/03983
***I	2020/0179(COD)	COM(2020)0384 – C9-0275/2020

Relatora:

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

CULT


 
	Aprovação do projeto de relatório
Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
8.	Criação de um legado político eficaz para o Ano Europeu do Património Cultural
CULT/9/02086
	2019/2194(INI)	

Relatora:

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

CULT


 
	Aprovação do projeto de relatório
9.	Estabelecer uma estratégia da UE para o turismo sustentável
CULT/9/02626
	2020/2038(INI)	

Relatora de parecer:

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

TRAN
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE657.187v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
10.	Uma Europa social forte para transições justas
CULT/9/02973
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Relator de parecer:

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

EMPL*
Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE657.413v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
11.	Estágios de qualidade na UE
CULT/9/02241
	2020/2005(INL)	

Relator de parecer:

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

EMPL
Monica Semedo (Renew)

 
	Aprovação do projeto de parecer
12.	Promoção da igualdade de género no ensino e nas carreiras relacionadas com a ciência, tecnologia, engenharia e matemática (CTEM)
CULT/9/01974
	2019/2164(INI)	

Relatora de parecer:

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

FEMM*
Susana Solís Pérez (Renew)

 
	Aprovação do projeto de parecer
*** Fim do período de votação à distância ***
* * *
27 de outubro de 2020, 9.00–11.00
13.	Troca de pontos de vista com a Comissária Mariya Gabriel
14.	Troca de pontos de vista com a University of Theatre and Film Arts da Hungria
27 de outubro de 2020, 16.45–18.45
15.	Comunicações da presidência
Anúncio dos resultados das votações das alterações
16.	Semana Europeia da Igualdade de Género: troca de pontos de vista
- Igualdade de género no setor dos meios de comunicação social
- Igualdade de género na CTEAM e na educação digital
17.	Comunicações da presidência
Abertura do período de votação à distância para as votações finais
Votação final nominal
18.	Diversos
19.	Próximas reuniões
	19 de novembro de 2020 (Bruxelas)
2-3 de dezembro de 2020 (Bruxelas)

