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Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ITRE(2020)0122_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020, από 9.00 έως 12.30 και από 13.30 έως 18.30
Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020, από 8.30 έως 12.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (2Q2)
22 Ιανουαρίου 2020, από 9.00 έως 10.00
Κεκλεισμένων των θυρών
1.	Συνεδρίαση των συντονιστών
* * *
22 Ιανουαρίου 2020, από 10.00 έως 12.30
2.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
3.	Ανακοινώσεις του προέδρου
- Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών της 4ης Δεκεμβρίου 2019
4.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
	4-5 Δεκεμβρίου 2019	PV – PE644.928v01-00
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
5.	Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος
ITRE/9/01776
	2019/2907(DEA)	C(2019)07772

Επί της ουσίας:

ITRE


 
	Έγκριση της πρότασης ψηφίσματος για τη διατύπωση αντίρρησης προς κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
6.	Ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση στην αποθήκευση ενέργειας
ITRE/9/02080
	2019/2189(INI)	

Εισηγήτρια:

Claudia Gamon (Renew)

Επί της ουσίας:

ITRE


 
	Ανταλλαγή απόψεων
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 23 Μαρτίου 2020, ώρα 12.00
7.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ)
22 Ιανουαρίου 2020, από 13.30 έως 14.30
Κεκλεισμένων των θυρών
8.	Συνεδρίαση των συντονιστών ανοικτή στα ενδιαφερόμενα μέλη της επιτροπής ITRE, με τη συμμετοχή της κ. Margrethe Vestager, εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, σχετικά με τις προγραμματισμένες πρωτοβουλίες για την τεχνητή νοημοσύνη
* * *
22 Ιανουαρίου 2020, από 14.30 έως 17.30
Παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρίας του Συμβουλίου
9.	Ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Tomislav Ćorić, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ενέργεια) και τον κ. Josip Bilaver, Υφυπουργό, Υπουργείο για τη Θάλασσα, τις Μεταφορές και τις Υποδομές (ΤΠΕ, ψηφιακή τεχνολογία, κυβερνοασφάλεια)
10.	Ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Darko Horvat, Υπουργό Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Τεχνών (βιομηχανία, ΜΜΕ) και την κ. Blaženka Divjak, Υπουργό Παιδείας και Επιστημών (έρευνα, καινοτομία, διάστημα)
22 Ιανουαρίου 2020, από 17.30 έως 18.30
11.	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μια πιο αποτελεσματική και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ενεργειακή και κλιματική πολιτική της ΕΕ
COM(2019)0177
• Παρουσίαση από την Επιτροπή και ανταλλαγή απόψεων
23 Ιανουαρίου 2020, από 8.30 έως 10.30
12.	Ανταλλαγή απόψεων με την κ. Kadri Simson, Επίτροπο Ενέργειας, σχετικά με τις πτυχές που άπτονται της ενέργειας στην ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία
23 Ιανουαρίου 2020, από 10.30 έως 12.30
Δημόσια ακρόαση
13.	Στρατηγικός σχεδιασμός για το «Ορίζων Ευρώπη»: αποστολές και συνεργασίες
(βλέπε χωριστό σχέδιο προγράμματος)
* * *
14.	Διάφορα
15.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	28 Ιανουαρίου 2020, από 9.30 έως 11.00 (Βρυξέλλες)
17-18 Φεβρουαρίου 2020

