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Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

ITRE(2019)0925_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Trešdien, 2019. gada 25. septembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30
Briselē
Telpa: Paul-Henri Spaak (3C050)
2019. gada 25. septembrī plkst. 9.00–10.00
Aiz slēgtām durvīm
1.	Koordinatoru sanāksme
* * *
2019. gada 25. septembrī plkst. 10.00–12.30
2.	Darba kārtības pieņemšana
3.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
- Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi par koordinatoru 2019. gada 3. septembra lēmumiem
4.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2019. gada 2.–3. septembrī	PV – PE641.070v01-00
*** Elektroniskā balsošana ***
5.	Priekšlikums, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu
ITRE/9/01206
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Referents:

Rasmus Andresen (Verts/ALE)

Atbildīgā komiteja:

ITRE


 
	Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas
6.	Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem
ITRE/9/01207
***I	2018/0148(COD)	COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Referents:

Michał Boni

Atbildīgā komiteja:

ITRE


 
	Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas
7.	Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas
ITRE/9/00548
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Atzinuma sagatavotāja:

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

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Atzinuma projekta pieņemšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 5. septembrī plkst. 12.00
8.	ANO 2019. gada Klimata pārmaiņu konference (COP25) Santjago (Čīle)
ITRE/9/01228

Referente:

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 
	Atzinuma projekta vēstules veidā pieņemšana (vēl jāapstiprina)
*** Elektroniskās balsošanas beigas ***
9.	Iepazīstināšana ar politikas departamenta pētījumu "Kā risināt uz nākotni vērstas ES rūpniecības stratēģijas problēmas": uzstājas Dr. Julie Pellegrin
10.	Iepazīstināšana ar STOA pētījumu "Eiropas satelītnavigācijas sistēma "Galileo": kosmosa lietotnes uz zemes": uzstājas Dr. ing. Ulf Bestmann
* * *
2019. gada 25. septembrī plkst. 14.30–17.30
11.	Iepazīstināšana ar ES kosmosa programmām, kas sekmē ITRE komitejas kompetences jomā esošos politikas virzienus
- papildu informācija I pielikumā
12.	Iepazīstināšana ar Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu "Vēja un saules enerģijas izmantošana elektroenerģijas ražošanā"
13.	Komisijas uzstāšanās — iepazīstināšana ar ziņojumu par paveiktajiem darbiem kodoliekārtu dezekspluatācijas palīdzības programmā Bulgārijai, Lietuvai un Slovākijai
14.	Dažādi jautājumi
15.	Nākamās sanāksmes
	2019. gada 7.–8. oktobrī (Briselē)
* * *
2019. gada 25. septembrī plkst. 17.30–18.30
Aiz slēgtām durvīm
16.	Koordinatoru sanāksme

