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Commissie industrie, onderzoek en energie

ITRE(2020)0528_1
ONTWERPAGENDA
Buitengewone vergadering
Donderdag 28 mei 2020, 11.00 - 13.00 uur
Brussel
Zaal: József Antall (2Q2)
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	28 april 2020	PV – PE650.666v01-00
*** Stemming op afstand open tot 13.30 uur ***
4.	Een EU-rechtskader voor de beëindiging en ommekeer van door de EU bevorderde ontbossing op wereldniveau
ITRE/9/02244
	2020/2006(INL)	

Rapporteur voor advies:

Mauri Pekkarinen (Renew)
PA – PE646.934v01-00
AM – PE648.618v01-00
Bevoegd:

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)

 
	Goedkeuring ontwerpadvies - eindstemming
Termijn voor de indiening van amendementen: 25 maart 2020, 12.00 uur
5.	De Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit
ITRE/9/01961
	2019/2157(INI)	

Rapporteur voor advies:

Mauri Pekkarinen (Renew)
PA – PE648.258v01-00
AM – PE648.616v01-00
Bevoegd:

AGRI*
Petri Sarvamaa (PPE)
PR – PE645.118v01-00
AM – PE650.371v01-00
AM – PE650.406v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies - eindstemming
Termijn voor de indiening van amendementen: 25 maart 2020, 12.00 uur
6.	Maatregelen van de EU om de bossen in de wereld te beschermen en te herstellen
ITRE/9/01955
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Rapporteur voor advies:

Mauri Pekkarinen (Renew)
PA – PE647.152v01-00
AM – PE648.617v01-00
Bevoegd:

ENVI*
Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies - eindstemming
Termijn voor de indiening van amendementen: 25 maart 2020, 12.00 uur
7.	Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027
ITRE/9/03009
***I	2018/0227(COD)	COM(2018)0434 – C8-0256/2018

Rapporteur:

Valter Flego (Renew)

Bevoegd:

ITRE


 
	Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen
8.	Oprichting van het Europees Defensiefonds
ITRE/9/03007
***I	2018/0254(COD)	COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Rapporteur:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

Bevoegd:

ITRE


 
	Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen
9.	Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma
ITRE/9/03008
***I	2018/0236(COD)	COM(2018)0447 – C8-0258/2018

Rapporteur:

Massimiliano Salini (PPE)

Bevoegd:

ITRE


 
	Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen
10.	Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding
ITRE/9/03005
***I	2018/0224(COD)	COM(2018)0435 – C8-0252/2018

Rapporteur:

Dan Nica (S&D)

Bevoegd:

ITRE


 
	Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen
11.	Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie
ITRE/9/03006
***I	2018/0225(COD)	COM(2018)0436 – C8-0253/2018

Rapporteur:

Christian Ehler (PPE)

Bevoegd:

ITRE


 
	Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen
*** De uitslag van de stemming wordt schriftelijk aan de leden meegedeeld ***
12.	Een nieuwe industriestrategie voor Europa
ITRE/9/02127
	2020/2076(INI)	

Rapporteur:

Carlo Calenda (S&D)

Bevoegd:

ITRE*


Adviezen:

INTA
Markus Buchheit (ID)
PA – PE650.380v03-00

EMPL
Jordi Cañas (Renew)


ENVI*
Danilo Oscar Lancini (ID)


IMCO
Adam Bielan (ECR)


REGI
Tsvetelina Penkova (S&D)
PA – PE652.349v01-00

JURI
Gilles Lebreton (ID)

 
	Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 19 juni 2020, 12.00 uur
13.	Gedachtewisseling over het Europees beleid inzake kleine en middelgrote ondernemingen
14.	Vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)
ITRE/9/02650
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Rapporteur voor advies:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PA – PE652.274v01-00
Bevoegd:

ENVI
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
 
	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 4 juni 2020, 12.00 uur
15.	Rondvraag
16.	Volgende vergaderingen
	4 juni 2020, 13.45 - 15.45 uur (Brussel)

