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Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

ITRE(2020)0528_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Mimoriadna schôdza
štvrtok 28. mája 2020 od 11.00 do 13.00 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (2Q2)
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	28. apríla 2020	PV – PE650.666v01-00
*** Hlasovanie na diaľku otvorené do 13.30 h ***
4.	Právny rámec EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania spôsobovaného EÚ
ITRE/9/02244
	2020/2006(INL)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)

 
	prijatie návrhu stanoviska – záverečné hlasovanie
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 25. marec 2020, 12.00 h
5.	Európska stratégia lesného hospodárstva – ďalší postup
ITRE/9/01961
	2019/2157(INI)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

AGRI*
Petri Sarvamaa (PPE)
PR – PE645.118v01-00
AM – PE650.371v01-00
AM – PE650.406v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska – záverečné hlasovanie
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 25. marec 2020, 12.00 h
6.	Úloha EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov
ITRE/9/01955
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

ENVI*
Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska – záverečné hlasovanie
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 25. marec 2020, 12.00 h
7.	Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027
ITRE/9/03009
***I	2018/0227(COD)	COM(2018)0434 – C8-0256/2018

Spravodajca:

Valter Flego (Renew)

Gestorský výbor:

ITRE


 
	Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
8.	Zriadenie Európskeho obranného fondu
ITRE/9/03007
***I	2018/0254(COD)	COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Spravodajca:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

Gestorský výbor:

ITRE


 
	Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
9.	Stanovenie Vesmírneho programu Únie a zriadenie Agentúry Európskej únie pre vesmírny program
ITRE/9/03008
***I	2018/0236(COD)	COM(2018)0447 – C8-0258/2018

Spravodajca:

Massimiliano Salini (PPE)

Gestorský výbor:

ITRE


 
	Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
10.	Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia
ITRE/9/03005
***I	2018/0224(COD)	COM(2018)0435 – C8-0252/2018

Spravodajca:

Dan Nica (S&D)

Gestorský výbor:

ITRE


 
	Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
11.	Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie
ITRE/9/03006
***I	2018/0225(COD)	COM(2018)0436 – C8-0253/2018

Spravodajca:

Christian Ehler (PPE)

Gestorský výbor:

ITRE


 
	Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
*** Výsledky hlasovania sa oznámia poslancom písomne ***
12.	Nová priemyselná stratégia pre Európu
ITRE/9/02127
	2020/2076(INI)	

Spravodajca:

Carlo Calenda (S&D)

Gestorský výbor:

ITRE*


Výbory požiadané o stanovisko:

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)

 
	preskúmanie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 19. jún 2020, 12.00 h
13.	Výmena názorov o politike Európskej únie v oblasti MSP
14.	Stanovenie rámca na dosiahnutie klimatickej neutrality a zmena nariadenia (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis)
ITRE/9/02650
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

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

ENVI
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
 
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 4. jún 2020, 12.00 h
15.	Rôzne otázky
16.	Nasledujúce schôdze
	4. júna 2020 od 13.45 do 15.45 h (Brusel)

