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Europaparlamentet

2019-2024

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

ITRE(2020)0217_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 17 februari 2020 kl. 15.00–18.30

Tisdagen den 18 februari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Lokal: József Antall (4Q2)

17 februari 2020 kl. 15.00–18.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

- Ordförandens meddelanden beträffande samordnarnas beslut av den 22 januari 2020
Granskning

3. Det gemensamma forskningscentrumets presentation av de tv rapporterna om 
blockkedjeteknik och artificiella intelligens

4. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Säker 5G-utbyggnad 
i EU – Genomförande av EU:s verktygslåda

COM(2020)0050

• Föredragning av kommissionen
5. Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om översynen av 
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roamingmarknaden

COM(2019)0616

• Föredragning av kommissionen
* * *

6. Återkoppling från Europaparlamentets delegation till FN:s 14:e årliga möte i 
Forumet för förvaltning av internet (Berlin, Tyskland, den 25–29 november 
2019)

18 februari 2020 kl. 9.00–10.00

Inom stängda dörrar

7. Samordnarnas sammanträde

* * *

18 februari 2020 kl. 10.00–12.30

*** Elektronisk omröstning ***

8. Översyn av riktlinjerna för transeuropeiska energiinfrastrukturer

ITRE/9/02433
2020/2549(RSP)

Föredragande:
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

Ansvarigt utskott:
ITRE

 Antagande av förslag till resolution ingivet till följd av en fråga för muntligt 
besvarande

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

9. Riktlinjer för budgeten för 2021 - avsnitt III

ITRE/9/02142
2019/2213(BUD)

Föredragande av yttrande:
Cristian-Silviu Bușoi (PPE) PA – PE646.810v02-00

Ansvarigt utskott:
BUDG – Pierre Larrouturou (S&D) PR – PE647.107v01-00

 Behandling av förslag till yttrande
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 19 februari 2020 kl. 12.00

Granskning

10. Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Resultaten av 
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halvtidsutvärderingen av ISA2-programmet

COM(2019)0615

● Redogörelse av Gertrud Ingestad, generaldirektör för informationsteknik (GD 
DIGIT, Europeiska kommissionen)

* * *

11. Strukturerad dialog med Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för 
innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdom

18 februari 2020 kl. 14.30–17.30

Gemensam debatt om EU:s politik för små och medelstora företag

12. Diskussion med kommissionen om den övergripande politiken för små och 
medelstora företag

13. Europeiska revisionsrättens presentation av den särskilda rapporten 
"SMF-instrumentet i praktiken: ett ändamålsenligt och innovativt program som 
står inför utmaningar"

* * *

14. Strukturerad dialog med Frans Timmermans, vice ordförande med ansvar för 
den europeiska gröna given

18 februari 2020 kl. 17.30–18.30

Sammanträdet inom stängda dörrar är öppet för alla ITRE-ledamöter

15. Diskussion med kommissionen och Europeiska byrån för GNSS (GSA) om 
Galileos driftsavbrott

16. Övriga frågor

17. Kommande sammanträden

 19 februari 2020 kl. 16.00–18.00 (Bryssel)
 18–19 mars 2020 (Bryssel)
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