OJ\1196792HU.rtf	PE646.800v02-00
HU	Egyesülve a sokféleségben	HU
PE646.800v02-00	 /1 	OJ\1196792HU.rtf
HU
OJ\1196792HU.rtf	 /1 	PE646.800v02-00
	HU

Európai Parlament
2019-2024
file_0.png



Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

ITRE(2020)0122_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2020. január 22., szerda, 9.00–12.30 és 13.30–18.30
2020. január 23., csütörtök, 8.30–12.30
Brüsszel
Terem: József Antall (2Q2)
2020. január 22., 9.00–10.00
Zárt ülés
1.	Koordinátorok ülése
* * *
2020. január 22., 10.00–12.30
2.	A napirend elfogadása
3.	Az elnök közleményei
– Az elnök közleményei a koordinátorok 2019. december 4-i határozataival kapcsolatban
4.	A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:
	2019. december 4–5.	PV – PE644.928v01-00
*** Elektronikus szavazás ***
5.	A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról
ITRE/9/01776
	2019/2907(DEA)	C(2019)07772

Illetékes:

ITRE


 
	Az eljárási szabályzat 111. cikke alapján benyújtott, felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogást tartalmazó állásfoglalási indítvány elfogadása 
*** Elektronikus szavazás vége ***
6.	Átfogó európai megközelítés az energiatárolás érdekében
ITRE/9/02080
	2019/2189(INI)	

Előadó:

Claudia Gamon (Renew)

Illetékes:

ITRE


 
	Eszmecsere
A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. március 23., 12.00
7.	Eszmecsere az Európai GNSS Ügynökséggel (GNSS) és az Európai Űrügynökséggel (ESA)
2020. január 22., 13.30–14.30
Zárt ülés
8.	Az ITRE bizottság érdeklődő tagjai számára nyitott koordinátori ülés Margrethe Vestager asszony, az Európai Bizottság digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnöke részvételével a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tervezett kezdeményezésekről
* * *
2020. január 22., 14.30–17.30
A Tanács elnöksége programjának ismertetése
9.	Eszmecsere Tomislav Ćorić úr, környezetvédelmi és energiaügyi miniszterrel (energiaügy) és Josip Bilaver úr, a tengerügyi, közlekedési és infrastrukturális minisztérium államtitkárával (IKT, digitális kérdések, kiberbiztonság)
10.	Eszmecsere Darko Horvat úr, gazdasági, vállalkozás- és kézműipari miniszterrel (ipar, kkv-k) és Blaženka Divjak asszony, tudományügyi és oktatási miniszterrel (kutatás, innováció, űrkutatás)
2020. január 22., 17.30–18.30
11.	A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak: Hatékonyabb és demokratikusabb uniós energia- és éghajlat-politikai döntéshozatal
COM(2019)0177
● A Bizottság előadása és eszmecsere
2020. január 23., 8.30–10.30
12.	Eszmecsere Kadri Simson energiaügyi biztos asszonnyal az európai zöld megállapodás energiával kapcsolatos vonatkozásairól
2020. január 23., 10.30–12.30
Nyilvános meghallgatás
13.	Az Európai Horizont stratégiai tervezése: küldetések és partnerségek
(lásd a külön napirendtervezetet)
* * *
14.	Egyéb kérdések
15.	Következő ülés(ek)
	2020. január 28., 9.30–11.00 (Brüsszel)
2020. február 17–18.

