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Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ITRE(2019)0925_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (3C050)
25 Σεπτεμβρίου 2019, από 9.00 έως 10.00
Κεκλεισμένων των θυρών
1.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
25 Σεπτεμβρίου 2019, από 10.00 έως 12.30
2.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
3.	Ανακοινώσεις της προέδρου
Ανακοινώσεις της προεδρίας σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές στις 3 Σεπτεμβρίου 2019
4.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
	2-3 Σεπτεμβρίου 2019	PV – PE641.070v01-00
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
5.	Σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού
ITRE/9/01206
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Εισηγητής:

Rasmus Andresen (Verts/ALE)

Επί της ουσίας:

ITRE


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
6.	Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους
ITRE/9/01207
***I	2018/0148(COD)	COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Εισηγητής:

Michał Boni

Επί της ουσίας:

ITRE


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
7.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα
ITRE/9/00548
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

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

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 5 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 12.00
8.	Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 2019, στο Σαντιάγκο της Χιλής (COP25)
ITRE/9/01228

Εισηγήτρια:

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφήν επιστολής (προς επιβεβαίωση)
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
9.	Παρουσίαση της μελέτης του θεματικού τμήματος με θέμα «Τρόποι αντιμετώπισης των προκλήσεων σε μια προσανατολισμένη προς το μέλλον βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ» από την Δρ Julie Pellegrin
10.	Παρουσίαση τηε μελέτης STOA '' Δορυφορικό σύστημα πλοήγησης Galileo: διαστημικές εφαρμογές στη γη'' από τον Δρ. Ing. Ulf Bestmann
* * *
25 Σεπτεμβρίου 2019, από 14.30 έως 17.30
11.	Παρουσίαση των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ ως μέσων για την επίτευξη των πολιτικών που καλύπτονται από την επιτροπή ITRE
- πρόσθετη πληροφόρηση στο παράρτημα Ι
12.	Παρουσίαση της ειδικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αιολική και ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας»
13.	Παρουσίαση από την Επιτροπή της έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνδρομής στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία
14.	Διάφορα
15.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	7-8 Οκτωβρίου 2019 (Βρυξέλλες)
* * *
25 Σεπτεμβρίου 2019, από 17.30 έως 18.30
Κεκλεισμένων των θυρών
16.	Συνεδρίαση των συντονιστών

