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Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ITRE(2021)0114_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έκτακτη συνεδρίαση
Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021, από 9.00 έως 12.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q2)

1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις του προέδρου
3.	Σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού
ITRE/9/01206
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Εισηγητής:

Rasmus Andresen (Verts/ALE)

Επί της ουσίας:

ITRE


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)


4.	Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα
ITRE/9/03008
***I	2018/0236(COD)	COM(2018)0447 – C8-0258/2018

Εισηγητής:

Massimiliano Salini (PPE)

Επί της ουσίας:

ITRE


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)


5.	Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας
ITRE/9/03007
***I	2018/0254(COD)	COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Εισηγητής:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

Επί της ουσίας:

ITRE


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)


6.	Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027
ITRE/9/03009
***I	2018/0227(COD)	COM(2018)0434 – C8-0256/2018

Εισηγητής:

Valter Flego (Renew)

Επί της ουσίας:

ITRE


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)


7.	Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»
CJ05/9/01732
***I	2018/0228(COD)	COM(2018)0438 – C8-0255/2018

Εισηγητές:

Marian-Jean Marinescu (PPE)
Dominique Riquet (Renew)
Henna Virkkunen (PPE)

Επί της ουσίας:

ITRE, TRAN


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
8.	Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (αναδιατύπωση)
ITRE/9/00667
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Εισηγήτρια:

Marisa Matias (The Left)

Επί της ουσίας:

ITRE*


Γνωμοδοτήσεις:

BUDG, CONT, CULT*, JURI (AR)
 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
9.	Στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 2021-2027: τόνωση του ταλέντου και της ικανότητας για καινοτομία της Ευρώπης
ITRE/9/00663
***I	2019/0152(COD)	COM(2019)0330 – C9-0043/2019

Εισηγήτρια:

Maria da Graça Carvalho (PPE)

Επί της ουσίας:

ITRE*


Γνωμοδοτήσεις:

BUDG, CULT*, JURI
 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)

*** Ψηφοφορία έως τις 11.30 ***
10.	Σύσταση του ευρωπαϊκού βιομηχανικού, τεχνολογικού και ερευνητικού κέντρου ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού
ITRE/9/01206
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Εισηγητής:

Rasmus Andresen (Verts/ALE)

Επί της ουσίας:

ITRE


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
11.	Θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα
ITRE/9/03008
***I	2018/0236(COD)	COM(2018)0447 – C8-0258/2018

Εισηγητής:

Massimiliano Salini (PPE)

Επί της ουσίας:

ITRE


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
12.	Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας
ITRE/9/03007
***I	2018/0254(COD)	COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Εισηγητής:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

Επί της ουσίας:

ITRE


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
13.	Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027
ITRE/9/03009
***I	2018/0227(COD)	COM(2018)0434 – C8-0256/2018

Εισηγητής:

Valter Flego (Renew)

Επί της ουσίας:

ITRE


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις

* * * Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα κοινοποιηθούν εγγράφως στους βουλευτές το αργότερο την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου στις 10.00 * * *
14.	Τροποποίηση της απόφασης 2008/376/ΕΚ για την έγκριση του ερευνητικού προγράμματος του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα και σχετικά με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές πολυετούς διάρκειας για το πρόγραμμα
ITRE/9/03525
*	2020/0141(NLE)	COM(2020)0320 – C9-0214/2020

Εισηγητής:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE662.045v01-00
Επί της ουσίας:

ITRE


Γνωμοδοτήσεις:

BUDG
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


EMPL
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


ENVI
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


REGI
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 20 Ιανουαρίου 2021, ώρα 12.00
15.	Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό στο Όστροβετς της Λευκορωσίας
16.	Ενημέρωση από την ειδική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων σχετικά με τη συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια
17.	Διάφορα
18.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	28 Ιανουαρίου 2021 (Βρυξέλλες)

