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Comisia pentru industrie, cercetare și energie

ITRE(2020)0122_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 22 ianuarie 2020, 9.00-12.30 și 13.30-18.30
Joi, 23 ianuarie 2020, 8.30-12.30
Bruxelles
Sala: József Antall (2Q2)
22 ianuarie 2020, 9.00-10.00
Cu ușile închise
1.	Reuniune a coordonatorilor
* * *
22 ianuarie 2020, 10.00-12.30
2.	Adoptarea ordinii de zi
3.	Comunicări ale președinției
— Comunicare a președintelui privind deciziile adoptate de coordonatori la 4 decembrie 2019
4.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	4-5 decembrie 2019	PV – PE644.928v01-00

*** Votare electronică ***
5.	Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii
ITRE/9/01776
	2019/2907(DEA)	C(2019)07772

Comisie competentă:

ITRE


 
	Adoptarea propunerii de rezoluție care se opune unui act delegat în conformitate cu articolul 111

*** Sfârșitul votării electronice ***
6.	O abordare europeană globală privind stocarea energiei
ITRE/9/02080
	2019/2189(INI)	

Raportoare:

Claudia Gamon (Renew)

Comisie competentă:

ITRE


 
	Schimb de opinii

Termen de depunere a amendamentelor: 23 martie 2020, ora 12.00
7.	Schimb de opinii cu Agenția GNSS European și cu Agenția Spațială Europeană (ESA)
22 ianuarie 2020, 13.30-14.30
Cu ușile închise
8.	Reuniune a coordonatorilor deschisă membrilor interesați ai Comisiei ITRE, cu dna Margrethe Vestager, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru o Europă pregătită pentru era digitală, cu privire la inițiativele planificate privind inteligența artificială
* * *
22 ianuarie 2020, 14.30-17.30
Prezentarea programului Președinției Consiliului
9.	Schimb de opinii cu dl Tomislav Ćorić, ministrul mediului și al energiei (energie) și cu dl Josip Bilaver, secretar de stat, Ministerul Afacerilor Maritime, Transporturilor și Infrastructurii (TIC, sectorul digital, securitatea cibernetică)
10.	Schimb de opinii cu dl Darko Horvat, ministrul economiei, antreprenoriatului și meseriilor (industrie, IMM-uri) și cu dna Blaženka Divjak, ministră a științei și educației (cercetare, inovare, spațiu)
22 ianuarie 2020, 17.30-18.30
11.	Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu: Un proces decizional mai eficient și mai democratic în ceea ce privește politica UE în domeniul energiei și al climei
COM(2019)0177
● Prezentare a Comisiei și schimb de opinii
23 ianuarie 2020, 8.30-10.30
12.	Schimb de opinii cu dna Kadri Simson, comisară pentru energie, cu privire la aspectele legate de energie ale Pactului ecologic european
23 ianuarie 2020, 10.30 - 12.30
Audiere publică
13.	Planificarea strategică a programului Orizont Europa: misiuni și parteneriate
(a se vedea proiectul de program separat)
* * *
14.	Chestiuni diverse
15.	Reuniuni următoare
	28 ianuarie 2020, 9.30-11.00 (Bruxelles)

17-18 februarie 2020

