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Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

ITRE(2020)0217_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Понеделник, 17 февруари 2020 г., 15.00–18.30 ч.
Вторник, 18 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.
Зала: „Йожеф Антал" (4Q2)
17 февруари 2020 г., 15.00–18.30 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
- Съобщения на председателя относно решенията на координаторите от 22 януари 2020 г.
Контрол
3.	Представяне от Съвместния изследователски център на двата доклада относно блоковата верига и изкуствения интелект.
4.	Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Сигурно внедряване на 5G в ЕС — прилагане на инструментариума на ЕС
COM(2020)0050
• Представяне от Комисията
5.	Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прегледа на пазара на едро
COM(2019)0616
• Представяне от Комисията
* * *
6.	Обратна информация от делегацията на ЕП на организираното от ООН 14-то заседание на Форума за управление на интернет (Берлин, Германия, 25 – 29 ноември 2019 г.)
18 февруари 2020 г., 9.00–10.00 ч.
При закрити врати
7.	Заседание на координаторите
* * *
18 февруари 2020 г., 10.00–12.30 ч.
*** Време за електронно гласуване ***
8.	Преразглеждане на указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура
ITRE/9/02433
	2020/2549(RSP)	

Докладчик:

Кристиан-Силвиу Бушой (PPE)

Водеща:

ITRE


 
	Приемане на предложение за резолюция, внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор

*** Край на електронното гласуване ***
9.	Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III
ITRE/9/02142
	2019/2213(BUD)	

Докладчик по становище:

Кристиан-Силвиу Бушой (PPE)
PA – PE646.810v02-00
Водеща:

BUDG –
Пиер Ларутюру (S&D)
PR – PE647.107v01-00
 
	Разглеждане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 19 февруари 2020 г., 12.00 ч.

Контрол
10.	Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Резултати от междинната оценка на програмата ISA²
COM(2019)0615
● Представяне от г-жа Гертруд Ингестад, генерален директор на ГД „Информатика“ (ГД „Информатика“, Европейска комисия)
* * *
11.	Структуриран диалог с г-жа Мария Габриел, член на Комисията, отговарящ за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта
18 февруари 2020 г., 14.30–17.30 ч.
Общо разискване на политиката на ЕС за МСП
12.	Размяна на мнения с Комисията по хоризонталната политика за МСП
13.	Представяне от Европейската сметна палата на специален доклад: Инструментът за МСП в действие – ефективна и иновативна програма, изправена пред предизвикателства
* * *
14.	Структуриран диалог с г-н Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател по въпросите на европейския зелен пакт
18 февруари 2020 г., 17.30–18.30 ч.
При закрити врата — заседание, открито за всички членове на комисията ITRE
15.	Размяна на мнения с Европейската агенция за ГНСС (GSA) относно изключването на „Галилео“
16.	Разни въпроси
17.	Следващи заседания
	19 февруари 2020 г., 16.00–18.00 ч. (Брюксел)

18-19 март 2020 г. (Брюксел)

