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Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

ITRE(2020)0528_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Extra sammanträde
Torsdagen den 28 maj 2020 kl. 11.00–13.00
Bryssel
Lokal: József Antall (2Q2)
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Justering av sammanträdesprotokoll
	28 april 2020	PV – PE650.666v01-00
* * * Distansomröstningen är öppen till kl. 13.30 * * *
4.	En EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU
ITRE/9/02244
	2020/2006(INL)	

Föredragande av yttrande:

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

ENVI*
Delara Burkhardt (S&D)

 
	Antagande av förslag till yttrande - slutomröstning
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 25 mars 2020 kl. 12.00
5.	Den europeiska skogsstrategin – vägen framåt
ITRE/9/01961
	2019/2157(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

AGRI*
Petri Sarvamaa (PPE)
PR – PE645.118v01-00
AM – PE650.371v01-00
AM – PE650.406v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande - slutomröstning
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 25 mars 2020 kl. 12.00
6.	EU: roll för att skydda och återställa världens skogar
ITRE/9/01955
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Föredragande av yttrande:

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

ENVI*
Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande - slutomröstning
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 25 mars 2020 kl. 12.00
7.	Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027
ITRE/9/03009
***I	2018/0227(COD)	COM(2018)0434 – C8-0256/2018

Föredragande:

Valter Flego (Renew)

Ansvarigt utskott:

ITRE


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
8.	Inrättande av Europeiska försvarsfonden
ITRE/9/03007
***I	2018/0254(COD)	COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Föredragande:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

Ansvarigt utskott:

ITRE


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
9.	Inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå
ITRE/9/03008
***I	2018/0236(COD)	COM(2018)0447 – C8-0258/2018

Föredragande:

Massimiliano Salini (PPE)

Ansvarigt utskott:

ITRE


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
10.	Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning
ITRE/9/03005
***I	2018/0224(COD)	COM(2018)0435 – C8-0252/2018

Föredragande:

Dan Nica (S&D)

Ansvarigt utskott:

ITRE


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
11.	Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation
ITRE/9/03006
***I	2018/0225(COD)	COM(2018)0436 – C8-0253/2018

Föredragande:

Christian Ehler (PPE)

Ansvarigt utskott:

ITRE


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
* * * Omröstningsresultatet kommer att meddelas ledamöterna skriftligen * * *
12.	En ny industristrategi för EU
ITRE/9/02127
	2020/2076(INI)	

Föredragande:

Carlo Calenda (S&D)

Ansvarigt utskott:

ITRE*


Rådgivande utskott:

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)

 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 19 juni 2020 kl. 12.00
13.	Diskussion om EU:s politik för små och medelstora företag
14.	Inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)
ITRE/9/02650
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Föredragande av yttrande:

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

ENVI
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 4 juni 2020 kl. 12.00
15.	Övriga frågor
16.	Kommande sammanträden
	4 juni 2020 kl. 13.45–15.45 (Bryssel)

