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Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

ITRE(2020)0122_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, 9.00–12.30 e 13.30–18.30
Quinta-feira, 23 de janeiro de 2020, 8.30–12.30
Bruxelas
Sala: József Antall (2Q2)
22 de janeiro de 2020, 9.00–10.00
À porta fechada
1.	Reunião de coordenadores
* * *
22 de janeiro de 2020, 10.00–12.30
2.	Aprovação da ordem do dia
3.	Comunicações da presidência
- Comunicações da presidência sobre as decisões dos coordenadores de 4 de dezembro de 2019
4.	Aprovação das atas das reuniões de
	4-5 de dezembro de 2019	PV – PE644.928v01-00
*** Período de votação eletrónica ***
5.	Regulamento Delegado da Comissão que altera o Regulamento (UE) n.º 347/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista da União de projetos de interesse comum
ITRE/9/01776
	2019/2907(DEA)	C(2019)07772

Fundo:

ITRE


 
	Aprovação de uma proposta de resolução que formula objeções a um ato delegado em conformidade com o artigo 111.º
*** Fim da votação eletrónica ***
6.	Abordagem global europeia ao armazenamento de energia
ITRE/9/02080
	2019/2189(INI)	

Relatora:

Claudia Gamon (Renew)

Fundo:

ITRE


 
	Troca de pontos de vista
Prazo para a apresentação de alterações: 23 de março de 2020, 12.00
7.	Troca de pontos de vista com a Agência do GNSS Europeu (GSA) e a Agência Espacial Europeia (ESA)
22 de janeiro de 2020, 13.30–14.30
À porta fechada
8.	Reunião de coordenadores aberta aos membros da Comissão ITRE interessados com a vice-presidente executiva da Comissão Europeia responsável por Uma Europa Preparada para a Era Digital, Margrethe Vestager, sobre as iniciativas previstas em matéria de Inteligência Artificial
* * *
22 de janeiro de 2020, 14.30–17.30
Apresentação do programa da Presidência do Conselho
9.	Troca de pontos de vista com Tomislav Ćorić, ministro do Ambiente e da Energia (energia), e Josip Bilaver, secretário de Estado, Ministério do Mar, dos Transportes e das Infraestruturas (TIC, domínio do digital, cibersegurança)
10.	Troca de pontos de vista com Darko Horvat, ministro da Economia, do Empreendedorismo e do Artesanato (indústria, PME) e Blaženka Divjak, ministra da Ciência e da Educação (investigação, inovação, espaço)
22 de janeiro de 2020, 17.30–18.30
11.	COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO EUROPEU E AO CONSELHO Um processo de decisão mais eficaz e mais democrático no âmbito da política energética e climática da UE
COM(2019)0177
• Exposição da Comissão e troca de pontos de vista
23 de janeiro de 2020, 8.30–10.30
12.	Troca de pontos de vista com Kadri Simson, Comissária para a Energia, sobre os aspetos relacionados com a energia do Pacto Ecológico Europeu
23 de janeiro de 2020, 10.30–12.30
Audição pública
13.	Planeamento estratégico do programa Horizonte Europa: Missões e parcerias
(ver projeto de programa em separado)
* * *
14.	Diversos
15.	Próximas reuniões
	28 de janeiro de 2020, 9.30–11.00 (Bruxelas)
17-18 de fevereiro de 2020

