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Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

ITRE(2020)0122_1
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA
Sjednica
srijeda 22. siječnja 2020., 9:00 – 12:30 i 13:30 – 18:30
četvrtak 23. siječnja 2020., 8:30 – 12:30
Bruxelles
Dvorana: József Antall (2Q2)
22. siječnja 2020., 9:00 – 10:00
Zatvoreno za javnost
1.	Sastanak koordinatora
* * *
22. siječnja 2020., 10:00 – 12:30
2.	Usvajanje dnevnog reda
3.	Priopćenja predsjedatelja
– Priopćenja predsjedatelja u vezi s odlukama koordinatorâ od 4. prosinca 2019.
4.	Odobrenje zapisnika sa sjednica od:
	4. – 5. prosinca 2019.	PV – PE644.928v01-00

*** Elektroničko glasovanje ***
5.	Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisom projekata od zajedničkog interesa Unije
ITRE/9/01776
	2019/2907(DEA)	C(2019)07772

Nadležni odbor:

ITRE


 
	Usvajanje prijedloga rezolucije kojim se ulaže prigovor na delegirani akt podnesen u skladu s člankom 111.

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***
6.	Sveobuhvatan europski pristup skladištenju energije
ITRE/9/02080
	2019/2189(INI)	

Izvjestiteljica:

Claudia Gamon (Renew)

Nadležni odbor:

ITRE


 
	Razmjena gledišta
	Rok za podnošenje amandmana: 23. ožujka 2020., 12:00

7.	Razmjena gledišta s Europskom agencijom za globalne navigacijske satelitske sustave (GSA) i s Europskom svemirskom agencijom (ESA)
22. siječnja 2020., 13:30 – 14:30
Zatvoreno za javnost
8.	Sastanak koordinatora otvoren za zainteresirane članove odbora ITRE, s Margrethe Vestager, izvršnom potpredsjednicom Europske komisije za Europu spremnu za digitalno doba, o planiranim inicijativama u području umjetne inteligencije
* * *
22. siječnja 2020., 14:30 – 17:30
Izlaganje programa Predsjedništva Vijeća
9.	Razmjena gledišta s Tomislavom Ćorićem, ministrom zaštite okoliša i energetike (energetika) i Josipom Bilaverom, državnim tajnikom, ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (informacijska i komunikacijska tehnologija, digitalno područje, kibersigurnost)
10.	Razmjena gledišta s Darkom Horvatom, ministrom gospodarstva, poduzetništva i obrta (industrija, mala i srednja poduzeća) i Blaženkom Divjak, ministricom znanosti i obrazovanja (istraživanje, inovacije, svemir)
22. siječnja 2020., 17:30 – 18:30
11.	Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću Učinkovitije i demokratskije donošenje odluka u okviru energetske i klimatske politike EU-a
COM(2019)0177
• Izlaganje Komisije i razmjena gledišta
23. siječnja 2020., 8:30 – 10:30
12.	Razmjena gledišta s Kadri Simson, povjerenicom za energetiku, o aspektima povezanim s energijom u Europskom zelenom planu
23. siječnja 2020., 10:30 – 12:30
Javno saslušanje
13.	Strateško planiranje u okviru Obzora Europa: misije i partnerstva
(vidi zaseban nacrt programa)
* * *
14.	Razno
15.	Sljedeće sjednice
	28. siječnja 2020., 9:30 – 11:00 (Bruxelles)

17. – 18. veljače 2020.

