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SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament

2019-2024

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

ITRE(2019)0722_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v torek, 23. julija 2019, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (3C050)

23. julij 2019 od 9.00 do 10.30

Brez navzočnosti javnosti

1. Sestanek koordinatorjev

* * *

23. julij 2019 od 10.30 do 12.30

2. Sprejetje dnevnega reda

* * *

Predstavitev programa predsedstva Sveta

3. Izmenjava mnenj s finsko ministrico za gospodarske zadeve (energijo, industrijo, 
mala in srednja podjetja, raziskave in inovacije ter vesolje) Katri Kulmuni in 
finsko ministrico za promet in komunikacije (IKT, digitalno agendo in 
kibernetsko varnost) Sanno Marin

* * *
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23. julij 2019 od 14.30 do 15.15

Seja brez navzočnosti javnosti, odprta za vse člane odbora ITRE

4. Izmenjava mnenj z Evropsko komisijo (GD za notranji trg, industrijo, 
podjetništvo ter mala in srednja podjetja) in Agencijo za evropski GNSS o 
izpadu sistema Galileo

23. julij 2019 od 15.15 do 18.30

5. Sporočila predsednice

6. Sporočila predsednice o sklepih koordinatorjev z dne 23. julija 2019

7. Sprejetje zapisnika s seje:
 10. julija 2019 PV – PE639.752v01-00

8. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 - vsi oddelki
ITRE/9/00548

2019/2028(BUD)

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

Pristojni odbor:
BUDG

 Obravnava osnutka mnenja
 Rok za vložitev predlogov sprememb: 5. september 2019 ob 12.00

• Rok za vložitev proračunskih dopolnitev: 24. julij do konca delovnega dne
• Glasovanje o proračunskih dopolnitvah: 3. september

9. Predstavitev dejavnosti Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER), ki jo je pripravil njen direktor Alberto Pototschnig

10. Izmenjava mnenj s kandidatom za izvršnega direktorja Agencije Evropske unije 
za kibernetsko varnost (ENISA) Juhanom Lepassaarjem, ki ga je upravni odbor 
izbral 16. julija 2019

11. Razno

12. Naslednja seja
 2. in 3. september 2019 (Bruselj)
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