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Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

ITRE(2019)1204_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2019. december 4., szerda, 10.00–12.30 és 14.30–18.00
2019. december 5., csütörtök, 9.00–10.30
Brüsszel
Terem: József Antall (4Q2)
2019. december 4., 10.00–10.15
1.	Az ITRE és a TRAN bizottság együttes ülése az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel kapcsolatos intézményközi tárgyalások megkezdésére vonatkozó döntésről való szavazás céljából
(lásd a külön napirendet)
* * *
2019. december 4., 10.15–12.30
2.	A napirend elfogadása
3.	Az elnök közleményei
– Az elnök közleményei a koordinátorok 2019. november 12-i határozataival kapcsolatban
4.	A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:
	2019. november 11–12.	PV – PE643.194v01-00
Jelentés a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról
5.	A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézése
ITRE/9/01207
***I	2018/0148(COD)	COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Előadó:

Henna Virkkunen (PPE)

Illetékes:

ITRE


 
	Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (74. cikk, (3) bekezdés)
*** Elektronikus szavazás ***
6.	A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézése
ITRE/9/01207
***I	2018/0148(COD)	COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Előadó:

Henna Virkkunen (PPE)

Illetékes:

ITRE


 
	Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról
*** Elektronikus szavazás vége ***
* * *
7.	Eszmecsere Jean-Eric Paquet-val, a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság főigazgatójával az Európai horizont keretében megvalósuló kiküldetésekről és partnerségekről
8.	A Bizottság tájékoztatója a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról szóló éves jelentésről
* * *
2019. december 4., 14.30–17.00
9.	Visszajelzések az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnél (EIT) és annak tudományos és innovációs társulásainál (TIT-ek) Budapesten, illetve Bécsben tett látogatásokról
Közös vita az EIT-csomagról 
10.	Európai Innovációs és Technológiai Intézet (átdolgozás)
ITRE/9/00667
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Előadó:

Marisa Matias (GUE/NGL)

Illetékes:

ITRE


Vélemény:

BUDG –
Határozat: nincs vélemény


CONT



CULT –
Christian Ehler (PPE)


JURI –
Magdalena Adamowicz (PPE)
CM – PE643.201v01-00
 
	Eszmecsere
11.	Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó, „Európa innovációs tehetségének és kapacitásának fellendítése” című stratégiai innovációs terve
ITRE/9/00663
***I	2019/0152(COD)	COM(2019)0330 – C9-0043/2019

Előadó:

Maria Da Graça Carvalho (PPE)

Illetékes:

ITRE


Vélemény:

BUDG –
Határozat: nincs vélemény


CULT –
Judith Bunting (Renew)


JURI –
Határozat: nincs vélemény

 
	Eszmecsere
* * *
12.	Eszmecsere a Bizottsággal a hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló irányelv (kiberbiztonsági irányelv) végrehajtásának jelenlegi állásáról
* * *
2019. december 4., 17.00–18.00
Zárt ülés
13.	Koordinátorok ülése
* * *
2019. december 5., 9.00–10.30
14.	Eszmecsere Kadri Simson energiaügyi biztossal a közös érdekű projektek uniós listáját meghatározó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusról
15.	Egyéb kérdések
16.	Következő ülés(ek)
	2020. január 22–23. (Brüsszel)

