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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

ITRE(2019)0925_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 25 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

25 септември 2019 г., 9.00–10.00 ч.

При закрити врати

1. Заседание на координаторите

* * *

25 септември 2019 г., 10.00–12.30 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

- Съобщения на председателя относно решенията на координаторите от 3 
септември 2019 г.

4. Одобрение на протоколите от заседанията:
 2-3 септември 2019 г. PV – PE641.070v01-00

*** Време за електронно гласуване ***



PE641.186v02-00 2/3 OJ\1188902BG.rtf

BG

5. Създаване на Европейски център за промишлени, технологични и 
изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и 
Мрежа от национални координационни центрове
ITRE/9/01206
***I 2018/0328(COD) COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Докладчик:
Размус Андрезен (Verts/ALE)

Водеща:
ITRE

 Гласуване относно решението за започване на междуинституционални 
преговори

6. Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други 
съществени параметри
ITRE/9/01207
***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Докладчик:
Михал Бони

Водеща:
ITRE

 Гласуване относно решението за започване на междуинституционални 
преговори

7. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички 
раздели
ITRE/9/00548

2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

Докладчик по становище:
Адина-Йоана Вълян (PPE) PA – PE639.655v01-00

AM – PE641.091v01-00
AB – PE640.624v01-00

Водеща:
BUDG – Моника Холмайер (PPE)

Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)
DT – PE639.763v02-00

 Приемане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 5 септември 2019 г., 12.00 ч.

8. Конференция на ООН по изменението на климата (COP25), Сантяго де 
Чили, Чили, 2019 г.
ITRE/9/01228

Докладчик:
Адина-Йоана Вълян (PPE)

 Приемане на проекта на становище под формата на писмо (подлежи на 
потвърждение)
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*** Край на електронното гласуване ***

9. Представяне на проучването на тематичния отдел "Начини за справяне с 
предизвикателствата в ориентирана към бъдещето промишлена стратегия 
на ЕС" от д-р Жюли Пелгрен

10. Представяне на проучването на STOA на тема „Навигационна спътникова 
система „Галилео“: космически приложения на Земята" от д-р инж. Улф 
Бестман

* * *

25 септември 2019 г., 14.30–17.30 ч.

11. Представяне на космическите програми на ЕС като катализатори за 
политиките, влизащи в обхвата на комисията ITRE
- допълнителна информация в приложение І

12. Представяне на специалния доклад на Европейската сметна 
палата „Вятърна и слънчева енергия за производство на електроенергия"

13. Представяне от Комисията на доклада относно извършените дейности по 
програмата за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени 
съоръжения в България, Литва и Словакия 

14. Разни въпроси

15. Следващи заседания
 7-8 октомври 2019 г. (Брюксел)

* * *

25 септември 2019 г., 17.30–18.30 ч.

При закрити врати

16. Заседание на координаторите
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