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Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

ITRE(2019)0925_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Środa 25 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30
Bruksela
Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
25 września 2019 r., w godz. 9.00 – 10.00
Przy drzwiach zamkniętych
1.	Posiedzenie koordynatorów
* * *
25 września 2019 r., w godz. 10.00 – 12.30
2.	Przyjęcie porządku dziennego
3.	Komunikaty przewodniczącej
- Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów z 3 września 2019 r.
4.	Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
	2-3 września 2019 r.	PV – PE641.070v01-00
*** Głosowanie elektroniczne ***
5.	Ustanowienie Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieci krajowych ośrodków koordynacji
ITRE/9/01206
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Sprawozdawca:

Rasmus Andresen (Verts/ALE)

Przedm. właśc.:

ITRE


 
	Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych
6.	Etykietowanie opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów
ITRE/9/01207
***I	2018/0148(COD)	COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Sprawozdawca:

Michał Boni

Przedm. właśc.:

ITRE


 
	Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych
7.	Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje
ITRE/9/00548
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

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

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
Termin składania poprawek: 5 września 2019 r., godz. 12.00
8.	Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Santiago (Chile)
ITRE/9/01228

Sprawozdawczyni:

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 
	Przyjęcie projektu opinii w formie pisma (do potwierdzenia)
*** Koniec głosowania elektronicznego ***
9.	Przedstawienie przez dr Julie Pellegrin opracowanego przez departament tematyczny badania pt. „Jak sprostać wyzwaniom w zorientowanej na przyszłość strategii przemysłowej UE”
10.	Przedstawienie przez dr inż. Ulfa Bestmanna opracowanego przez STOA badania pt. „System nawigacji satelitarnej Galileo - zastosowania kosmiczne na ziemi”
* * *
25 września 2019 r., w godz. 14.30 – 17.30
11.	Przedstawienie unijnych programów kosmicznych jako katalizatorów strategii objętych zakresem kompetencji komisji ITRE
- dodatkowe informacje w załączniku I
12.	Przedstawienie sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Energia wiatrowa i słoneczna w produkcji energii elektrycznej”
13.	Przedstawienie przez Komisję sprawozdania w sprawie realizacji prac w ramach programów pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych dla Bułgarii, Litwy i Słowacji
14.	Sprawy różne
15.	Następne posiedzenia
	7-8 października 2019 r. (Bruksela)
* * *
25 września 2019 r., w godz. 17.30 – 18.30
Przy drzwiach zamkniętych
16.	Posiedzenie koordynatorów

