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Udvalget om Industri, Forskning og Energi

ITRE(2019)0925_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Onsdag den 25. september 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30
Bruxelles
Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)
Den 25. september 2019 kl. 9.00-10.00
For lukkede døre
1.	Koordinatormøde
* * *
Den 25. september 2019 kl. 10.00-12.30
2.	Vedtagelse af dagsorden
3.	Meddelelser fra formanden
- Meddelelser fra formanden om koordinatorernes afgørelser af 3. september 2019
4.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	2.-3. september 2019	PV – PE641.070v01-00
*** Elektronisk afstemning ***
5.	Oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre
ITRE/9/01206
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Ordfører:

Rasmus Andresen (Verts/ALE)

Kor.udv.:

ITRE


 
	Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger
6.	Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre
ITRE/9/01207
***I	2018/0148(COD)	COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Ordfører:

Michał Boni

Kor.udv.:

ITRE


 
	Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger
7.	Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner
ITRE/9/00548
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Ordfører for udtalelse:

Adina-Ioana Vălean (PPE)
PA – PE639.655v01-00
AM – PE641.091v01-00
AB – PE640.624v01-00
Kor.udv.:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 5. september 2019 kl. 12.00
8.	FN's konference om klimaændringer 2019 i Santiago, Chile (COP 25)
ITRE/9/01228

Ordfører:

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse i form af en skrivelse (bekræftes senere)
*** Elektronisk afstemning afsluttet ***
9.	Præsentatjion af Temaafdelingens undersøgelse "How to tackle challenges in a future-oriented EU industrial strategy” ved Dr. Julie Pellegrin
10.	Præsentation af STOA-undersøgelsen "Galileo Satellite Navigation System: Space applications on earth" ved Dr-Ing. Ulf Bestmann
* * *
Den 25. september 2019 kl. 14.30-17.30
11.	Præsentation af EU's rumprogrammer som katalysatorer for politikker, der henhører under ITRE-udvalget
- supplerende oplysninger i bilag I
12.	Præsentation af Den Europæiske Revisionsrets særberetning "Vind- og solenergi til produktion af elektricitet"
13.	Præsentation ved Kommissionen af rapporten om gennemførelsen af arbejdet under programmerne for bistand til nuklear nedlukning i Bulgarien, Litauen og Slovakiet 
14.	Diverse sager
15.	Næste møder
	7.-8. oktober 2019 (Bruxelles)
* * *
Den 25. september 2019 kl. 17.30-18.30
For lukkede døre
16.	Koordinatormøde

