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Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

ITRE(2019)1204_1
PÄEVAKORRA PROJEKT
Koosolek
Kolmapäev, 4. detsember 2019 kell 10.00–12.30 ja 14.30–18.00
Neljapäev, 5. detsember 2019 kell 9.00–10.30
Brüssel
Ruum: József Antall (4Q2)
4. detsember 2019 kell 10.00–10.15
1.	ITRE- ja TRAN-komisjoni ühine koosolek, kus hääletatakse otsuse üle alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi Euroopa ühendamise rahastu teemal
(vt eraldi päevakorda)
* * *
4. detsember 2019 kell 10.15–12.30
2.	Päevakorra kinnitamine
3.	Juhataja teadaanded
– Juhataja teadaanded koordinaatorite 12. novembri 2019. aasta otsuste kohta
4.	Koosolekute protokollide kinnitamine
	11.–12. november 2019	PV – PE643.194v01-00
Aruanne käimasolevate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste kohta
5.	Rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamine
ITRE/9/01207
***I	2018/0148(COD)	COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Raportöör:

Henna Virkkunen (PPE)

Vastutav:

ITRE


 
	Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3)
*** Elektrooniline hääletus ***
6.	Rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamine
ITRE/9/01207
***I	2018/0148(COD)	COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Raportöör:

Henna Virkkunen (PPE)

Vastutav:

ITRE


 
	Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus
*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***
* * *
7.	Arvamuste vahetus teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi peadirektori Jean-Eric Paquet’ga programmi „Euroopa horisont“ missioonide ja partnerluste teemal
8.	Komisjoni ettekanne avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsesside ohutust käsitleva aastaaruande kohta
* * *
4. detsember 2019 kell 14.30–17.00
9.	Tagasiside lähetuse kohta Viini ja Budapesti, kus külastati Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituuti (EIT) ning tutvuti teadmis- ja innovaatikakogukondadega (KIC) 
Ühine arutelu EIT paketi teemal
10.	Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (uuesti sõnastamine)
ITRE/9/00667
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Raportöör:

Marisa Matias (GUE/NGL)

Vastutav:

ITRE


Arvamused:

BUDG –
Otsus: arvamust ei esitata


CONT



CULT –
Christian Ehler (PPE)


JURI –
Magdalena Adamowicz (PPE)
CM – PE643.201v01-00
 
	Arvamuste vahetus
11.	Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) aastate 2021–2027 strateegiline innovatsioonikava: Euroopa innovatsioonivõimekuse ja -suutlikkuse suurendamine
ITRE/9/00663
***I	2019/0152(COD)	COM(2019)0330 – C9-0043/2019

Raportöör:

Maria Da Graça Carvalho (PPE)

Vastutav:

ITRE


Arvamused:

BUDG –
Otsus: arvamust ei esitata


CULT –
Judith Bunting (Renew)


JURI –
Otsus: arvamust ei esitata

 
	Arvamuste vahetus
* * *
12.	Arvamuste vahetus komisjoniga võrgu- ja infosüsteemide turvalisust käsitleva direktiivi (küberturvalisuse direktiiv) rakendamise seisu kohta
* * *
4. detsember 2019 kell 17.00–18.00
Kinnine koosolek
13.	Koordinaatorite koosolek
* * *
5. detsember 2019 kell 9.00–10.30
14.	Arvamuste vahetus energeetikavoliniku Kadri Simsoniga delegeeritud õigusakti ettevalmistamise teemal, mis käsitleb ELi ühishuviprojektide loendit
15.	Muud küsimused
16.	Järgmised koosolekud
	22.–23. jaanuar 2020 (Brüssel)

