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Comisia pentru industrie, cercetare și energie

ITRE(2021)0114_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune extraordinară
Joi, 14 ianuarie 2021, 9.00 - 12.00
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)

1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Instituirea Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare
ITRE/9/01206
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Raportor:

Rasmus Andresen (Verts/ALE)

Comisie competentă:

ITRE


 
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]


4.	Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial
ITRE/9/03008
***I	2018/0236(COD)	COM(2018)0447 – C8-0258/2018

Raportor:

Massimiliano Salini (PPE)

Comisie competentă:

ITRE


 
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]


5.	Instituirea Fondului european de apărare
ITRE/9/03007
***I	2018/0254(COD)	COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Raportor:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

Comisie competentă:

ITRE


 
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]


6.	Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027
ITRE/9/03009
***I	2018/0227(COD)	COM(2018)0434 – C8-0256/2018

Raportor:

Valter Flego (Renew)

Comisie competentă:

ITRE


 
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]


7.	Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei
CJ05/9/01732
***I	2018/0228(COD)	COM(2018)0438 – C8-0255/2018

Raportori:

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

Comisie competentă:

ITRE, TRAN


 
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]
8.	Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare)
ITRE/9/00667
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Raportoare:

Marisa Matias (The Left)

Comisie competentă:

ITRE*


Avize:

BUDG, CONT, CULT*, JURI (AR)
 
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]
9.	Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) 2021-2027: stimularea talentului și a capacității de inovare a Europei
ITRE/9/00663
***I	2019/0152(COD)	COM(2019)0330 – C9-0043/2019

Raportoare:

Maria da Graça Carvalho (PPE)

Comisie competentă:

ITRE*


Avize:

BUDG, CULT*, JURI
 
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

*** Votare deschisă până la ora 11.30 ***
10.	Instituirea Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare
ITRE/9/01206
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Raportor:

Rasmus Andresen (Verts/ALE)

Comisie competentă:

ITRE


 
	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale
11.	Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial
ITRE/9/03008
***I	2018/0236(COD)	COM(2018)0447 – C8-0258/2018

Raportor:

Massimiliano Salini (PPE)

Comisie competentă:

ITRE


 
	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale
12.	Instituirea Fondului european de apărare
ITRE/9/03007
***I	2018/0254(COD)	COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Raportor:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

Comisie competentă:

ITRE


 
	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale
13.	Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027
ITRE/9/03009
***I	2018/0227(COD)	COM(2018)0434 – C8-0256/2018

Raportor:

Valter Flego (Renew)

Comisie competentă:

ITRE


 
	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

* * * Rezultatele voturilor le vor fi comunicate membrilor în scris cel târziu vineri, 15 ianuarie, ora 10.00 * * *
14.	Modificarea Deciziei 2008/376/CE privind adoptarea programului de cercetare al Fondului de cercetare pentru cărbune și oțel și privind orientările tehnice multianuale pentru acest program
ITRE/9/03525
*	2020/0141(NLE)	COM(2020)0320 – C9-0214/2020

Raportor:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE662.045v01-00
Comisie competentă:

ITRE


Avize:

BUDG
Decizie: fără aviz


EMPL
Decizie: fără aviz


ENVI
Decizie: fără aviz


REGI
Decizie: fără aviz

 
	Examinarea proiectului de raport
Termen de depunere a amendamentelor: 20 ianuarie 2021, 12.00
15.	Schimb de opinii privind centrala nucleară din Ostroveț, Belarus
16.	Informare din partea Grupului operativ pentru relațiile cu Regatul Unit al Comisiei Europene, inclusiv referitor la acordul privind energia nucleară
17.	Chestiuni diverse
18.	Reuniuni următoare
	28 ianuarie 2021 (Bruxelles)

