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Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

ITRE(2019)0925_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 25 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30
Bryssel
Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)
25 september 2019 kl. 9.00–10.00
Inom stängda dörrar
1.	Samordnarnas sammanträde
* * *
25 september 2019 kl. 10.00–12.30
2.	Godkännande av föredragningslistan
3.	Meddelanden från ordföranden
– Meddelanden från ordföranden om samordnarnas beslut av den 3 september 2019
4.	Justering av sammanträdesprotokoll
	2–3 september 2019	PV – PE641.070v01-00
*** Elektronisk omröstning ***
5.	Inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum
ITRE/9/01206
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Föredragande:

Rasmus Andresen (Verts/ALE)

Ansvarigt utskott:

ITRE


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
6.	Märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar
ITRE/9/01207
***I	2018/0148(COD)	COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Föredragande:

Michał Boni

Ansvarigt utskott:

ITRE


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
7.	Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt
ITRE/9/00548
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Föredragande av yttrande:

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

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 5 september 2019 kl. 12.00
8.	FN:s klimatkonferens 2019 i Santiago, Chile (COP25)
ITRE/9/01228

Föredragande:

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 
	Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse (preliminärt)
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
9.	Redogörelse för utredningsavdelningens studie ”How to tackle challenges in a future-oriented EU industrial strategy” av Julie Pellegrin
10.	Redogörelse för Stoas studie ”Galileo Satellite Navigation System: Space applications on earth” av Ulf Bestmann
* * *
25 september 2019 kl. 14.30–17.30
11.	Presentation av EU:s olika rymdprogram som katalysatorer på politikområden som omfattas av ITRE-utskottets behörighet
– ytterligare information i bilaga I
12.	Presentation av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport om vind- och solkraft för elproduktion
13.	Kommissionens presentation av rapporten om genomförandet av arbetet inom ramen för stödprogrammen för kärnkraftsavveckling i Bulgarien, Litauen och Slovakien
14.	Övriga frågor
15.	Kommande sammanträden
	7–8 oktober 2019 (Bryssel)
* * *
25 september 2019 kl. 17.30–18.30
Inom stängda dörrar
16.	Samordnarnas sammanträde

