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Comisia pentru industrie, cercetare și energie

ITRE(2019)0925_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 25 septembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
25 septembrie 2019, 9.00 - 10.00
Cu ușile închise
1.	Reuniune a coordonatorilor
* * *
25 septembrie 2019, 10.00 - 12.30
2.	Adoptarea ordinii de zi
3.	Comunicări ale președinției
Comunicări ale președinției privind deciziile coordonatorilor din 3 septembrie 2019
4.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	2-3 septembrie 2019	PV – PE641.070v01-00

*** Votare electronică ***
5.	Instituirea Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare
ITRE/9/01206
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Raportor:

Rasmus Andresen (Verts/ALE)

Comisie competentă:

ITRE


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

6.	Etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali
ITRE/9/01207
***I	2018/0148(COD)	COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Raportor:

Michał Boni

Comisie competentă:

ITRE


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

7.	Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
ITRE/9/00548
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Raportoare pentru aviz:

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

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 5 septembrie 2019, 12.00
8.	Conferința ONU de la Santiago, Chile din 2019 privind schimbările climatice (COP25)
ITRE/9/01228

Raportoare:

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 
	Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare (de confirmat)

*** Sfârșitul votării electronice ***
9.	Prezentarea departamentului tematic privind „Cum să abordăm provocările într-o strategie industrială a UE orientată spre viitor?” de dr. Julie Pellegrin
10.	Prezentarea studiului STOA privind „Sistemul de navigație prin satelit Galileo: aplicații spațiale pe Pământ” de dr.Ing. Ulf Bestmann
* * *
25 septembrie 2019, 14.30 - 17.30
11.	Prezentarea Programelor spațiale UE ca promotoare a politicilor acoperite de Comisia ITRE
-informații suplimentare în Anexa I
12.	Prezentarea raportului special al Curții Europene de Conturi „Energia eoliană și solară pentru generarea de electricitate”
13.	Prezentarea de către Comisie a raportului privind desfășurarea lucrărilor în cadrul programelor de asistență pentru dezafectarea nucleară în Bulgaria, Lituania și Slovacia
14.	Chestiuni diverse
15.	Reuniuni următoare
	7-8 octombrie 2019 (Bruxelles)

* * *
25 septembrie 2019, 17.30 - 18.30
Cu ușile închise
16.	Reuniune a coordonatorilor

