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Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

ITRE(2019)1204_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja
v sredo, 4. decembra 2019, od 10.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.00
v četrtek, 5. decembra 2019, od 9.00 do 10.30
Bruselj
Sejna soba: József Antall (4Q2)
4. december 2019 od 10.00 do 10.15
1.	Skupna seja odborov ITRE in TRAN za glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj o instrumentu za povezovanje Evrope
(glej ločeni dnevni red)
* * *
4. december 2019 od 10.15 do 12.30
2.	Sprejetje dnevnega reda
3.	Sporočila predsednika
– Sporočila predsednika o sklepih koordinatorjev z dne 12. novembra 2019
4.	Sprejetje zapisnikov s sej:
	11. in 12. november 2019	PV – PE643.194v01-00


Poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih v teku
5.	Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre
ITRE/9/01207
***I	2018/0148(COD)	COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Poročevalka:

Henna Virkkunen (PPE)

Pristojni odbor:

ITRE


	Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

*** Elektronsko glasovanje ***
6.	Označevanje pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre
ITRE/9/01207
***I	2018/0148(COD)	COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Poročevalka:

Henna Virkkunen (PPE)

Pristojni odbor:

ITRE


	Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

*** Konec elektronskega glasovanja ***
* * *
7.	Izmenjava mnenj z Jean-Ericom Paquetom, generalnim direktorjem za raziskave in inovacije, o misijah in partnerstvi v okviru programa Obzorje Evropa
8.	Predstavitev Komisije letnega poročila o varnosti naftnih in plinskih dejavnosti na morju
* * *
4. december 2019 od 14.30 do 17.00
9.	Povratne informacije o misiji v Budimpešti in na Dunaju za obisk Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo ter njegovih skupnosti znanja in inovacij 
Skupna razprava na temo svežnja o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo
10.	Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (prenovitev)
ITRE/9/00667
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Poročevalka:

Marisa Matias (GUE/NGL)

Pristojni odbor:

ITRE


Mnenje:

BUDG –
Sklep: brez mnenja


CONT



CULT –
Christian Ehler (PPE)


JURI –
Magdalena Adamowicz (PPE)
CM – PE643.201v01-00
	Izmenjava mnenj

11.	Strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021-2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije
ITRE/9/00663
***I	2019/0152(COD)	COM(2019)0330 – C9-0043/2019

Poročevalka:

Maria Da Graça Carvalho (PPE)

Pristojni odbor:

ITRE


Mnenje:

BUDG –
Sklep: brez mnenja


CULT –
Judith Bunting (Renew)


JURI –
Sklep: brez mnenja

	Izmenjava mnenj

* * *
12.	Izmenjava mnenj s Komisijo o stanju izvajanja direktive o varnosti omrežij in informacij
* * *
4. december 2019 od 17.00 do 18.00
Brez navzočnosti javnosti
13.	Sestanek koordinatorjev
* * *
5. december 2019 od 9.00 do 10.30
14.	Izmenjava mnenj s komisarko za energijo Kadri Simson o pripravi delegiranega akta o vzpostavitvi seznama projektov skupnega interesa Unije
15.	Razno
16.	Naslednja seja
	22. in 23. januar 2020 (Bruselj)


