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Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

ITRE(2019)1204_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Středa 4. prosince 2019, 10:00–12:30 a 14:30–18:00
Čtvrtek 5. prosince 2019, 9:00–10:30
Brusel
Místnost: József Antall (4Q2)
4. prosince 2019, 10:00–10:15
1.	Společná schůze výborů ITRE a TRAN za účelem hlasování o zahájení interinstitucionálních jednání o Nástroji pro propojení Evropy
(viz samostatný pořad jednání)
* * *
4. prosince 2019, 10:15–12:30
2.	Přijetí pořadu jednání
3.	Sdělení předsedy
– sdělení předsedy týkající se rozhodnutí koordinátorů ze dne 12. listopadu 2019
4.	Schválení zápisů ze schůzí:
	11.–12. listopadu 2019	PV – PE643.194v01-00
Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních
5.	Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a další zásadní parametry
ITRE/9/01207
***I	2018/0148(COD)	COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Zpravodajka:

Henna Virkkunen (PPE)

Příslušný výbor:

ITRE


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)
*** Elektronické hlasování ***
6.	Označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a další zásadní parametry
ITRE/9/01207
***I	2018/0148(COD)	COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Zpravodajka:

Henna Virkkunen (PPE)

Příslušný výbor:

ITRE


 
	hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání
*** Konec elektronického hlasování ***
* * *
7.	Výměna názorů s Jeanem-Ericem Paquetem, generálním ředitelem GŘ pro výzkum a inovace, o misích a partnerstvích v rámci programu Horizont Evropa
8.	Prezentace Komise: Výroční zpráva o bezpečnosti v odvětví ropy a zemního plynu v moři
* * *
4. prosince 2019, 14:30–17:00
9.	Zpětná vazba v souvislosti s pracovní cestou do Budapešti a Vídně za účelem návštěvy Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) a jeho znalostních a inovačních společenství
Společná rozprava o balíčku týkajícím se institutu EIT
10.	Evropský inovační a technologický institut (přepracované znění)
ITRE/9/00667
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Zpravodajka:

Marisa Matias (GUE/NGL)

Příslušný výbor:

ITRE


Stanoviska:

BUDG –
rozhodnutí: bez stanoviska


CONT



CULT –
Christian Ehler (PPE)


JURI –
Magdalena Adamowicz (PPE)
CM – PE643.201v01-00
 
	výměna názorů
11.	Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021-2027: Posílení evropského inovačního talentu a kapacity
ITRE/9/00663
***I	2019/0152(COD)	COM(2019)0330 – C9-0043/2019

Zpravodajka:

Maria Da Graça Carvalho (PPE)

Příslušný výbor:

ITRE


Stanoviska:

BUDG –
rozhodnutí: bez stanoviska


CULT –
Judith Bunting (Renew)


JURI –
rozhodnutí: bez stanoviska

 
	výměna názorů
* * *
12.	Výměna názorů s Komisí o aktuálním stavu provádění směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů (směrnice o bezpečnosti sítí a informací)
* * *
4. prosince 2019, 17:00–18:00
Neveřejná schůze
13.	Schůze koordinátorů
* * *
5. prosince 2019, 9:00–10:30
14.	Výměna názorů s paní Kadri Simsonovou, komisařkou pro energetiku, o aktu v přenesené pravomoci, kterým se stanoví unijní seznam projektů společného zájmu
15.	Různé
16.	Příští schůze
	22.–23. ledna 2020 (Brusel)

