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Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ITRE(2019)1204_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019, από τις 10.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.00
Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 10.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q2)
4 Δεκεμβρίου 2019, από τις 10.00 έως τις 10.15
1.	Κοινή συνεδρίαση των επιτροπών ITRE-TRAN για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας επί της απόφασης για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων όσον αφορά τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»
(βλέπε χωριστή ημερήσια διάταξη)
* * *
4 Δεκεμβρίου 2019, από τις 10.15 έως τις 12.30
2.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου
- Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών της 12ης Νοεμβρίου 2019
4.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	11-12 Νοεμβρίου 2019	PV – PE643.194v01-00
Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις
5.	Σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους
ITRE/9/01207
***I	2018/0148(COD)	COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Εισηγήτρια:

Henna Virkkunen (PPE)

Επί της ουσίας:

ITRE


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
*** Ώρα των ψηφοφοριών (ηλεκτρονική ψηφοφορία) ***
6.	Σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους
ITRE/9/01207
***I	2018/0148(COD)	COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Εισηγήτρια:

Henna Virkkunen (PPE)

Επί της ουσίας:

ITRE


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
*** Λήξη των ψηφοφοριών (ηλεκτρονική ψηφοφορία) ***
* * *
7.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Jean-Eric Paquet, γενικό διευθυντή της ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας, σχετικά με τις αποστολές και τις συμπράξεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»
8.	Παρουσίαση από την Επιτροπή της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου
* * *
4 Δεκεμβρίου 2019, από τις 14.30 έως τις 17.00
9.	Ενημέρωση σχετικά με την αποστολή στη Βουδαπέστη και τη Βιέννη για επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) και στις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) του
Κοινή συζήτηση για το δέσμη ΕΙΤ
10.	Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (αναδιατύπωση)
ITRE/9/00667
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Εισηγήτρια:

Marisa Matias (GUE/NGL)

Επί της ουσίας:

ITRE


Γνωμοδότηση:

BUDG –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


CONT



CULT –
Christian Ehler (PPE)


JURI –
Magdalena Adamowicz (PPE)
CM – PE643.201v01-00
 
	Ανταλλαγή απόψεων
11.	Στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 2021-2027: τόνωση του ταλέντου και της ικανότητας για καινοτομία της Ευρώπης
ITRE/9/00663
***I	2019/0152(COD)	COM(2019)0330 – C9-0043/2019

Εισηγήτρια:

Maria Da Graça Carvalho (PPE)

Επί της ουσίας:

ITRE


Γνωμοδότηση:

BUDG –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


CULT –
Judith Bunting (Renew)


JURI –
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Ανταλλαγή απόψεων
* * *
12.	Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της οδηγίας για την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία ΑΔΠ)
* * *
4 Δεκεμβρίου 2019, από τις 17.00 έως τις 18.00
Κεκλεισμένων των θυρών
13.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
5 Δεκεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 10.30
14.	Ανταλλαγή απόψεων με την Kadri Simson, Επίτροπο αρμόδια για την Ενέργεια, σχετικά με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τον καθορισμό ενωσιακού καταλόγου έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ)
15.	Διάφορα
16.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	22-23 Ιανουαρίου 2020 (Βρυξέλλες)

