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Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

ITRE(2021)0114_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Mimoriadna schôdza
štvrtok 14. januára 2021 od 9.00 do 12.00 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (4Q2)

1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Zriadenie Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a siete národných koordinačných centier
ITRE/9/01206
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Spravodajca:

Rasmus Andresen (Verts/ALE)

Gestorský výbor:

ITRE


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)


4.	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


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)


5.	Zriadenie Európskeho obranného fondu
ITRE/9/03007
***I	2018/0254(COD)	COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Spravodajca:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

Gestorský výbor:

ITRE


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)


6.	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


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)


7.	Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy
CJ05/9/01732
***I	2018/0228(COD)	COM(2018)0438 – C8-0255/2018

Spravodajcovia:

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

Gestorský výbor:

ITRE, TRAN


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)
8.	Európsky inovačný a technologický inštitút (prepracované znenie)
ITRE/9/00667
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Spravodajkyňa:

Marisa Matias (The Left)

Gestorský výbor:

ITRE*


Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG, CONT, CULT*, JURI (AR)
 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)
9.	Strategický inovačný program Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na roky 2021 - 2027: stimulácia inovačného talentu a inovačnej kapacity Európy
ITRE/9/00663
***I	2019/0152(COD)	COM(2019)0330 – C9-0043/2019

Spravodajkyňa:

Maria da Graça Carvalho (PPE)

Gestorský výbor:

ITRE*


Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG, CULT*, JURI
 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

*** Hlasovanie otvorené do 11.30 h ***
10.	Zriadenie Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a siete národných koordinačných centier
ITRE/9/01206
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Spravodajca:

Rasmus Andresen (Verts/ALE)

Gestorský výbor:

ITRE


 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
11.	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 predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
12.	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 predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
13.	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 predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

* * * Výsledky hlasovania sa poslancom oznámia písomne najneskôr v piatok 15. januára o 10.00 h * * *
14.	Zmena rozhodnutia 2008/376/ES o prijatí výskumného programu Výskumného fondu pre uhlie a oceľ a o viacročných technických pokynoch pre tento program
ITRE/9/03525
*	2020/0141(NLE)	COM(2020)0320 – C9-0214/2020

Spravodajca:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE662.045v01-00
Gestorský výbor:

ITRE


Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG
Rozhodnutie: bez stanoviska


EMPL
Rozhodnutie: bez stanoviska


ENVI
Rozhodnutie: bez stanoviska


REGI
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	preskúmanie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 20. január 2021, 12.00 h
15.	Výmena názorov o jadrovej elektrárni v Ostrovci v Bielorusku
16.	Debrífing osobitnej skupiny Európskej komisie pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom, a to aj o dohode o jadrovej energii
17.	Rôzne otázky
18.	Nasledujúce schôdze
	28. januára 2021 (Brusel)

