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Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

ITRE(2020)0217_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020, 15.00–18.30
Terça-feira, 18 de fevereiro de 2020, 9.00–12.30 e 14.30–18.30
Sala: József Antall (4Q2)
17 de fevereiro de 2020, 15.00–18.30
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
- Comunicações da presidência sobre as decisões aprovadas pelos coordenadores em 22 de janeiro de 2020
Escrutínio
3.	Apresentação, pelo Centro Comum de Investigação, dos dois relatórios sobre Tecnologia de cadeia de blocos e sobre Inteligência Artificial
4.	Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões Implantação segura de redes 5G na UE – Aplicação do conjunto de instrumentos da UE
COM(2020)0050
● Exposição da Comissão
5.	Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativo à revisão do mercado de itinerância
COM(2019)0616
● Exposição da Comissão
* * *
6.	Prestação de informações por parte da delegação do PE ao 14.º Fórum sobre a Governação da Internet organizado pelas Nações Unidas (Berlim, Alemanha, de 25 a 29 de novembro de 2019)
18 de fevereiro de 2020, 9.00–10.00
À porta fechada
7.	Reunião de coordenadores
* * *
18 de fevereiro de 2020, 10.00–12.30
*** Período de votação eletrónica ***
8.	Revisão das orientações relativas às infraestruturas energéticas transeuropeias
ITRE/9/02433
	2020/2549(RSP)	

Relator:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

Fundo:

ITRE


 
	Aprovação de uma proposta de resolução apresentada na sequência de uma pergunta com pedido de resposta oral
*** Fim da votação eletrónica ***
9.	Orientações relativas ao orçamento de 2021 - Secção III
ITRE/9/02142
	2019/2213(BUD)	

Relator de parecer:

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

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)
PR – PE647.107v01-00
 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 19 de fevereiro de 2020, 12.00
Escrutínio
10.	Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho: Resultados da avaliação intercalar do Programa ISA2
COM(2019)0615
● Exposição de Gertrud Ingestad, diretora-geral da Informática (DG DIGIT, Comissão Europeia)
* * *
11.	Diálogo estruturado com Mariya Gabriel, comissária responsável pela pasta «Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude»
18 de fevereiro de 2020, 14.30–17.30
Debate conjunto sobre a política da UE para as PME
12.	Troca de pontos de vista com a Comissão sobre a política horizontal para as PME
13.	Apresentação, pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE), do relatório especial intitulado «Instrumento a favor das PME na prática: um programa eficaz e inovador que enfrenta dificuldades»
* * *
14.	Diálogo estruturado com Frans Timmermans, vice-presidente executivo para o Pacto Ecológico Europeu
18 de fevereiro de 2020, 17.30–18.30
Reunião à porta fechada, aberta a todos os membros da Comissão ITRE
15.	Troca de pontos de vista com a Comissão e com a Agência do GNSS Europeu (GSA) sobre a interrupção do serviço do satélite Galileo
16.	Diversos
17.	Próximas reuniões
	19 de fevereiro de 2020, 16.00–18.00 (Bruxelas)
18-19 de março de 2020 (Bruxelas)

