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Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

CULT(2020)1202_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45
Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020, από 9.00 έως 11.00 και από 11.30 έως 12.30  (συνεδρίαση των συντονιστών)
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (6Q1)
Με την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της επιτροπής CULT
2 Δεκεμβρίου 2020, από 16.45 έως 18.45
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Δημόσια ακρόαση με θέμα « Η δέσμη μέτρων για την εκπαίδευση: στόχοι, προκλήσεις και προοπτικές επιτυχίας»
3 Δεκεμβρίου 2020, από 9.00 έως 11.00
4.	Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή
CULT/9/03703
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Morten Løkkegaard (Renew)
PA – PE660.403v01-00
Επί της ουσίας:

CONT
Joachim Kuhs (ID)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
5.	Απαλλαγή 2019: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (CdT)
CULT/9/03871
	2020/2156(DEC)	COM(2020)0288[17] – C9-0236/2020

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Morten Løkkegaard (Renew)
PA – PE660.404v01-00
Επί της ουσίας:

CONT
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
6.	Ο ρόλος της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19
CULT/9/03584
	2020/2118(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Christine Anderson (ID)
PA – PE660.325v01-00
Επί της ουσίας:

DEVE
Hildegard Bentele (PPE)
Norbert Neuser (S&D)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
7.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πολυγλωσσία στο ΕΚ
8.	Ανταλλαγή απόψεων με τον γενικό διευθυντή Roberto Viola, ΓΔ CNECT, Επιτροπή
9.	Ανακοινώσεις της προέδρου
Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας
Η ψηφοφορία θα είναι δυνατή από τις 11.00 έως τις 12.00
10.	Διάφορα
11.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	11 Ιανουαρίου 2021 (Βρυξέλλες)
25-26 Ιανουαρίου 2021 (Βρυξέλλες)
* * *
*** Ώρα των ψηφοφοριών (εξ αποστάσεως ψηφοφορία) ***
12.	Δράση της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033
CULT/9/03983
***I	2020/0179(COD)	COM(2020)0384 – C9-0275/2020

Εισηγήτρια:

Željana Zovko (PPE)

Επί της ουσίας:

CULT


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
*** Λήξη των ψηφοφοριών (εξ αποστάσεως ψηφοφορία) ***
* * *
3 Δεκεμβρίου 2020, από 11.30 έως 12.30  (κεκλεισμένων των θυρών)
13.	Συνεδρίαση των συντονιστών

