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Commissie industrie, onderzoek en energie

ITRE(2020)0428_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Dinsdag 28 april 2020, 10.30 - 12.30 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q2)
28 april 2020, 10.30 - 12.30 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	22-23 januari 2020	PV – PE646.897v01-00
28 januari 2020	PV – PE646.976v01-00
*** Stemming op afstand open tot 13.00 uur ***
4.	Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters
ITRE/9/01207
***II	2018/0148(COD)	14649/2/2019 – C9-0078/2020
		T8-0230/2019

Rapporteur:

Henna Virkkunen (PPE)

Bevoegd:

ITRE


 
	Goedkeuring ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing
*** De uitslag wordt schriftelijk aan de leden meegedeeld ***
5.	Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India
ITRE/9/02477
***	2020/0015(NLE)	06104/2020 – C9-0090/2020

Rapporteur:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

Bevoegd:

ITRE


 
	Besluit over de toepassing van de vereenvoudigde procedure zonder amendementen (art. 52, lid 1)
6.	Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne
ITRE/9/02478
***	2020/0016(NLE)	06101/2020 – C9-0091/2020

Rapporteur:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

Bevoegd:

ITRE


 
	Besluit over de toepassing van de vereenvoudigde procedure zonder amendementen (art. 52, lid 1)
Gezamenlijke behandeling
7.	Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking)
ITRE/9/00667
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Rapporteur:

Marisa Matias (GUE/NGL)
PR – PE648.286v01-00
Bevoegd:

ITRE*


Adviezen:

BUDG
Besluit: geen advies


CONT
Besluit: geen advies


CULT*
Christian Ehler (PPE)
PA – PE644.884v01-00
AM – PE646.929v01-00

JURI
Magdalena Adamowicz (PPE)
CM – PE643.201v01-00
 
	Behandeling ontwerpverslag en amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 24 april 2020, 12.00 uur
8.	Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren
ITRE/9/00663
***I	2019/0152(COD)	COM(2019)0330 – C9-0043/2019

Rapporteur:

Maria da Graça Carvalho (PPE)
PR – PE641.138v02-00
Bevoegd:

ITRE*


Adviezen:

BUDG
Besluit: geen advies


CULT*
Vlad-Marius Botoș (Renew)
PA – PE644.924v01-00
AM – PE646.942v01-00

JURI
Besluit: geen advies

 
	Behandeling ontwerpverslag en amendementen
Termijn voor de indiening van amendementen: 24 april 2020, 12.00 uur
* * *
9.	Rondvraag
10.	Volgende vergaderingen
	11-12 mei 2020 (Brussel)
(nog te bevestigen)

