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Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

ITRE(2020)0122_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 22 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 13.30–18.30
Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 8.30–12.30
Bryssel
Lokal: József Antall (2Q2)
22 januari 2020 kl. 9.00–10.00
Inom stängda dörrar
1.	Samordnarnas sammanträde
* * *
22 januari 2020 kl. 10.00–12.30
2.	Godkännande av föredragningslistan
3.	Meddelanden från ordföranden
– Information från ordföranden om samordnarnas beslut av den 4 december 2019
4.	Justering av sammanträdesprotokoll
	4–5 december 2019	PV – PE644.928v01-00
*** Elektronisk omröstning ***
5.	Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse
ITRE/9/01776
	2019/2907(DEA)	C(2019)07772

Ansvarigt utskott:

ITRE


 
	Antagande av ett förslag till resolution om invändning mot en delegerad akt i enlighet med artikel 111
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
6.	En övergripande EU-strategi för energilagring
ITRE/9/02080
	2019/2189(INI)	

Föredragande:

Claudia Gamon (Renew)

Ansvarigt utskott:

ITRE


 
	Diskussion
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 23 mars 2020 kl. 12.00
7.	Diskussion med Europeiska byrån för GNSS (GSA) och Europeiska rymdorganisationen (ESA)
22 januari 2020 kl. 13.30–14.30
Inom stängda dörrar
8.	Samordnarnas sammanträde, öppet för intresserade ITRE-ledamöter, med Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern, om de planerade initiativen om artificiell intelligens
* * *
22 januari 2020 kl. 14.30–17.30
Redogörelse för rådsordförandeskapets program
9.	Diskussion med Tomislav Ćorić, miljö- och energiminister (energi) och Josip Bilaver, statssekreterare vid ministeriet för sjöfart, transport och infrastruktur (IKT, digitalisering, it-säkerhet)
10.	Diskussion med Darko Horvat, minister för ekonomi, entreprenörskap och hantverk (industri, små och medelstora företag) och Blaženka Divjak, vetenskaps- och utbildningsminister (forskning, innovation, rymdfrågor)
22 januari 2020 kl. 17.30–18.30
11.	Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet: Ett mer effektivt och demokratiskt beslutsfattande inom EU:s energi- och klimatpolitik
COM(2019)0177
• Föredragning av kommissionen och diskussion
23 januari 2020 kl. 8.30–10.30
12.	Diskussion med Kadri Simson, kommissionsledamot med ansvar för energi, om de energirelaterade aspekterna av den europeiska gröna given
23 januari 2020 kl. 10.30–12.30
Offentlig utfrågning
13.	Den strategiska planeringen för Horisont Europa: uppdrag och partnerskap
(se separat förslag till program)
* * *
14.	Övriga frågor
15.	Kommande sammanträden
	28 januari 2020 kl. 9.30–11.00 (Bryssel)
17–18 februari 2020

