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Comisia pentru cultură și educație

CULT(2020)1026_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 26 octombrie 2020, 14.15 - 15.45  (reuniune a coordonatorilor)  și 16.45 - 18.45
Marți, 27 octombrie 2020, 9.00 - 11.00 și 16.45 - 18.45
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q1)
Cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei CULT
26 octombrie 2020, 14.15 - 15.45  (cu ușile închise)
În sala de reuniune 1G3 (Altiero Spinelli)
1.	Reuniune a coordonatorilor
* * *
26 octombrie 2020, 16.45 - 18.45
2.	Adoptarea ordinii de zi
3.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	13 iulie 2020	PV – PE655.984v01-00

31 august-1 septembrie 2020	PV – PE658.784v01-00
21-22 septembrie 2020	PV – PE658.779v01-00
4.	Comunicări ale președinției
5.	Definirea politicii privind educația digitală
CULT/9/03627
	2020/2135(INI)	

Raportor:

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

CULT*


Avize:

EMPL*
Anna Zalewska (ECR)
PA – PE657.258v01-00
Poziții sub formă de amendamente:

FEMM
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
AM – PE657.443v03-00
 
	Examinarea proiectului de raport

6.	Comunicări ale președinției
Deschiderea procedurii de votare de la distanță
Votarea va fi deschisă între orele 18.00 și 19.30.
*** Votare de la distanță ***
Toți deputații 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.
7.	Acțiunea Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033
CULT/9/03983
***I	2020/0179(COD)	COM(2020)0384 – C9-0275/2020

Raportoare:

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

CULT


 
	Adoptarea proiectului de raport

Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale
8.	Crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul European al Patrimoniului Cultural
CULT/9/02086
	2019/2194(INI)	

Raportoare:

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

CULT


 
	Adoptarea proiectului de raport

9.	Elaborarea unei strategii a UE pentru turismul sustenabil
CULT/9/02626
	2020/2038(INI)	

Raportoare pentru aviz:

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

TRAN
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE657.187v01-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz

10.	O Europă socială puternică pentru tranziții juste
CULT/9/02973
	2020/2084(INI)	COM(2020)0014

Raportor pentru aviz:

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

EMPL*
Dennis Radtke (PPE)
Agnes Jongerius (S&D)
PR – PE657.413v01-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz

11.	Stagii de calitate în UE
CULT/9/02241
	2020/2005(INL)	

Raportor pentru aviz:

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

EMPL
Monica Semedo (Renew)

 
	Adoptarea proiectului de aviz

12.	Promovarea egalității de gen în educația și carierele din domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM)
CULT/9/01974
	2019/2164(INI)	

Raportoare pentru aviz:

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

FEMM*
Susana Solís Pérez (Renew)

 
	Adoptarea proiectului de aviz

***Sfârșitul votării de la distanță***
* * *
27 octombrie 2020, 9.00 - 11.00
13.	Schimb de opinii cu comisara Mariya Gabriel
14.	Schimb de opinii privind Universitatea maghiară de artă teatrală și cinematografică
27 octombrie 2020, 16.45 - 18.45
15.	Comunicări ale președinției
Anunțarea rezultatelor voturilor asupra amendamentelor
16.	Săptămâna egalității de gen: schimb de opinii
- Egalitatea de gen în sectorul mass-mediei
- Egalitatea de gen în STIM și în educația digitală
17.	Comunicări ale președinției
Deschiderea procedurii de votare de la distanță pentru voturile finale
Voturi finale prin apel nominal
18.	Chestiuni diverse
19.	Reuniuni următoare
	19 noiembrie 2020 (Bruxelles)

2-3 decembrie 2020 (Bruxelles)

