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Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

ITRE(2019)0722_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Terça-feira, 23 de julho de 2019, 9.00–12.30 e 14.30–18.30
Bruxelas
Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
23 de julho de 2019, 9.00–10.30
À porta fechada
1.	Reunião de coordenadores
* * *
23 de julho de 2019, 10.30–12.30
2.	Aprovação da ordem do dia
* * *
Apresentação do programa da Presidência do Conselho
3.	Troca de pontos de vista com Katri Kulmuni, Ministra da Economia da Finlândia (energia, indústria, pequenas e médias empresas, investigação e inovação e política espacial) e Sanna Marin, Ministra dos Transportes e das Comunicações da Finlândia (TIC, agenda digital e cibersegurança)

* * *
23 de julho de 2019, 14.30–15.15
Reunião à porta fechada, aberta a todos os membros da Comissão ITRE
4.	Troca de pontos de vista com a Comissão Europeia (DG GROW) e com a Agência do Sistema Global de Navegação por Satélite Europeu (GNSS) sobre a interrupção do serviço do satélite Galileu
23 de julho de 2019, 15.15–18.30
5.	Comunicações da presidência
6.	Comunicações da presidência sobre as decisões dos coordenadores de 23 de julho de 2019
7.	Aprovação das atas das reuniões de
	10 de julho de 2019	PV – PE639.752v01-00
8.	Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - todas as secções
ITRE/9/00548
	2019/2028(BUD)	

Relatora de parecer:

Adina-Ioana Vălean (PPE)
PA – PE639.655v01-00
Fundo:

BUDG


 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 5 de setembro de 2019, 12.00
• Prazo para a apresentação de alterações orçamentais: 24 de julho (hora de encerramento do expediente)
• Votação sobre as alterações orçamentais: 3 de setembro
9.	Apresentação das atividades da Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER), pelo diretor Alberto Pototschnig
10.	Troca de pontos de vista com Juhan Lepassaar, candidato a Diretor Executivo da Agência da União Europeia para a Cibersegurança, selecionado pelo Conselho de Administração em 16 de julho de 2019
11.	Diversos
12.	Próximas reuniões
	2-3 de setembro de 2019 (Bruxelas)

