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Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

ITRE(2020)0217_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Pirmdien, 2020. gada 17. februārī, plkst. 15.00–18.30
Otrdien, 2020. gada 18. februārī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30
Telpa: József Antall (4Q2)
2020. gada 17. februārī plkst. 15.00–18.30
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
- Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru 2020. gada 22. janvāra lēmumiem
Pārbaude
3.	Kopīgā pētniecības centra uzstāšanās par diviem ziņojumiem: blokķēdes un mākslīgais intelekts
4.	Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Droša 5G ieviešana ES — ES rīkkopas īstenošana"
COM(2020)0050
● Komisijas uzstāšanās
5.	Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par viesabonēšanas tirgus pārskati
COM(2019)0616
● Komisijas uzstāšanās
* * *
6.	EP delegācijas ANO rīkotajā Interneta pārvaldības foruma 14. sanāksmē Berlīnē, Vācijā (2019. gada 25.-29. novembrī) izklāsts
2020. gada 18. februārī plkst. 9.00–10.00
Aiz slēgtām durvīm
7.	Koordinatoru sanāksme
* * *
2020. gada 18. februārī plkst. 10.00–12.30
*** Elektroniskā balsošana ***
8.	Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādņu pārskatīšana
ITRE/9/02433
	2020/2549(RSP)	

Referents:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

Atbildīgā komiteja:

ITRE


 
	Tāda rezolūcijas priekšlikuma projekta pieņemšana, kas iesniegts saistībā ar jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski
*** Elektroniskās balsošanas beigas ***
9.	2021. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
ITRE/9/02142
	2019/2213(BUD)	

Atzinuma sagatavotājs:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PA – PE646.810v02-00
Atbildīgā komiteja:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)
PR – PE647.107v01-00
 
	Atzinuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 19. februārī plkst. 12.00
Pārbaude
10.	Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei "Programmas ISA² vidusposma izvērtēšanas rezultāti"
COM(2019)0615
● Eiropas Komisijas Informātikas ĢD ģenerāldirektores Gertrud Ingestad uzstāšanās
* * *
11.	Strukturēts dialogs ar inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāri Mariya Gabriel
2020. gada 18. februārī plkst. 14.30–17.30
Kopīgās debates par ES MVU politiku
12.	Viedokļu apmaiņa ar Komisiju par horizontālo MVU politiku
13.	Eiropas Revīzijas palātas uzstāšanās par īpašo ziņojumu: "MVU instruments darbībā: efektīva un inovatīva programma, kuras īstenošanā radušās problēmas"
* * *
14.	Strukturēts dialogs ar priekšsēdētājas izpildvietnieku jautājumos par Eiropas zaļo kursu Frans Timmermans
2020. gada 18. februārī plkst. 17.30–18.30
Sanāksme aiz slēgtām durvīm, var piedalīties visi ITRE locekļi
15.	Viedokļu apmaiņa ar Komisiju un Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūru (GSA) par Galileo darbības izbeigšanu
16.	Dažādi jautājumi
17.	Nākamās sanāksmes
	2020. gada 19. februārī plkst. 16.00–18.00 (Briselē)
2020. gada 18.–19. martā (Briselē)

