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Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

ITRE(2020)0528_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Izredna seja
v četrtek, 28. maja 2020, od 11.00 do 13.00
Bruselj
Sejna soba: József Antall (2Q2)
1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sporočila predsednika
3.	Sprejetje zapisnika seje:
	28. aprila 2020	PV – PE650.666v01-00

*** Glasovanje na daljavo do 13.30 ***
4.	Pravni okvir EU za zaustavitev in obrnitev trenda krčenja gozdov po svetu, ki ga povzroča EU
ITRE/9/02244
	2020/2006(INL)	

Pripravljavec mnenja:

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

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)

	Sprejetje osnutka mnenja – končno glasovanje
	Rok za vložitev predlogov sprememb: 25. marec 2020 ob 12.00

5.	Evropska strategija za gozdove – nadaljnji koraki
ITRE/9/01961
	2019/2157(INI)	

Pripravljavec mnenja:

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

AGRI*
Petri Sarvamaa (PPE)
PR – PE645.118v01-00
AM – PE650.371v01-00
AM – PE650.406v01-00
	Sprejetje osnutka mnenja – končno glasovanje
	Rok za vložitev predlogov sprememb: 25. marec 2020 ob 12.00

6.	Vloga EU pri zaščiti in obnovi svetovnih gozdov
ITRE/9/01955
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Pripravljavec mnenja:

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

ENVI*
Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
	Sprejetje osnutka mnenja – končno glasovanje
	Rok za vložitev predlogov sprememb: 25. marec 2020 ob 12.00

7.	Vzpostavitev programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027
ITRE/9/03009
***I	2018/0227(COD)	COM(2018)0434 – C8-0256/2018

Poročevalec:

Valter Flego (Renew)

Pristojni odbor:

ITRE


	Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

8.	Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada
ITRE/9/03007
***I	2018/0254(COD)	COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Poročevalec:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

Pristojni odbor:

ITRE


	Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

9.	Vzpostavitev vesoljskega programa Unije in ustanovitev Agencije Evropske unije za vesoljski program
ITRE/9/03008
***I	2018/0236(COD)	COM(2018)0447 – C8-0258/2018

Poročevalec:

Massimiliano Salini (PPE)

Pristojni odbor:

ITRE


	Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

10.	Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov
ITRE/9/03005
***I	2018/0224(COD)	COM(2018)0435 – C8-0252/2018

Poročevalec:

Dan Nica (S&D)

Pristojni odbor:

ITRE


	Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

11.	Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa
ITRE/9/03006
***I	2018/0225(COD)	COM(2018)0436 – C8-0253/2018

Poročevalec:

Christian Ehler (PPE)

Pristojni odbor:

ITRE


	Glasovanje o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj

*** Izidi glasovanja bodo poslancem sporočeni pisno ***
12.	Nova industrijska strategija za Evropo
ITRE/9/02127
	2020/2076(INI)	

Poročevalec:

Carlo Calenda (S&D)

Pristojni odbor:

ITRE*


Mnenje:

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

EMPL
Jordi Cañas (Renew)


ENVI*
Danilo Oscar Lancini (ID)


IMCO
Adam Bielan (ECR)


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

JURI
Gilles Lebreton (ID)

	Obravnava osnutka poročila
	Rok za vložitev predlogov sprememb: 19. junij 2020 ob 12.00

13.	Izmenjava mnenj o evropski politiki na področju malih in srednjih podjetij
14.	Vzpostavitev okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in sprememba Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila)
ITRE/9/02650
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Pripravljavec mnenja:

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

ENVI
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
	Obravnava osnutka mnenja
	Rok za vložitev predlogov sprememb: 4. junij 2020 ob 12.00

15.	Razno
16.	Naslednja seja
	4. junij 2020 od 13.45 do 15.45 (Bruselj)


