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Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

ITRE(2019)1204_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Trešdien, 2019. gada 4. decembrī, plkst. 10.00–12.30 un plkst. 14.30–18.00
Ceturtdien, 2019. gada 5. decembrī, plkst. 9.00–10.30
Briselē
Telpa: József Antall (4Q2)
2019. gada 4. decembrī plkst. 10.00–10.15
1.	Kopīga ITRE un TRAN komiteju sanāksme, lai balsotu par lēmumu sākt iestāžu sarunas par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu
(skatīt atsevišķu darba kārtību)
* * *
2019. gada 4. decembrī plkst. 10.15–12.30
2.	Darba kārtības pieņemšana
3.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru 2019. gada 12. novembra lēmumiem
4.	Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:
	2019. gada 11.–12. novembrī	PV – PE643.194v01-00
Atskaite par notiekošajām iestāžu sarunām
5.	Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem
ITRE/9/01207
***I	2018/0148(COD)	COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Referente:

Henna Virkkunen (PPE)

Atbildīgā komiteja:

ITRE


 
	Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)
*** Elektroniskā balsošana ***
6.	Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem
ITRE/9/01207
***I	2018/0148(COD)	COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Referente:

Henna Virkkunen (PPE)

Atbildīgā komiteja:

ITRE


 
	Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos
*** Elektroniskās balsošanas beigas ***
* * *
7.	Viedokļu apmaiņa ar Pētniecības un inovācijas ĢD ģenerāldirektoru Jean-Eric Paquet par pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” uzdevumiem un partnerībām
8.	Komisijas izklāsts par gada ziņojumu par to darbību drošumu, kas saistītas ar naftas un gāzes nozares darbībām jūrā
* * *
2019. gada 4. decembrī plkst. 14.30–17.00
9.	Pārskats par darba braucienu uz Budapeštu un Vīni, lai apmeklētu Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (EIT) un to zināšanu un inovāciju kopienas (ZIK)
Kopīgas debates par EIT tiesību aktu kopumu
10.	Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (pārstrādāta redakcija)
ITRE/9/00667
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Referente:

Marisa Matias (GUE/NGL)

Atbildīgā komiteja:

ITRE


Atzinumi:

BUDG –
Lēmums: atzinumu nesniegt


CONT



CULT –
Christian Ehler (PPE)


JURI –
Magdalena Adamowicz (PPE)
CM – PE643.201v01-00
 
	Viedokļu apmaiņa
11.	Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģiskā inovāciju programma 2021.-2027. gadam: Eiropas inovācijas talanta un spējas sekmēšana
ITRE/9/00663
***I	2019/0152(COD)	COM(2019)0330 – C9-0043/2019

Referente:

Maria Da Graça Carvalho (PPE)

Atbildīgā komiteja:

ITRE


Atzinumi:

BUDG –
Lēmums: atzinumu nesniegt


CULT –
Judith Bunting (Renew)


JURI –
Lēmums: atzinumu nesniegt

 
	Viedokļu apmaiņa
* * *
12.	Viedokļu apmaiņa ar Komisiju par pašreizējo stāvokli direktīvas par tīklu un informācijas sistēmu drošību (TID direktīva) īstenošanā
* * *
2019. gada 4. decembrī plkst. 17.00–18.00
Aiz slēgtām durvīm
13.	Koordinatoru sanāksme
* * *
2019. gada 5. decembrī plkst. 9.00–10.30
14.	Viedokļu apmaiņa ar enerģētikas komisāri Kadri Simson par deleģētā akta izstrādi, ar kuru izveido Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu (KIP)
15.	Dažādi jautājumi
16.	Nākamās sanāksmes
	2020. gada 22.–23. janvārī (Briselē)

