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Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

ITRE(2021)0114_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Izredna seja
v četrtek, 14. januarja 2021, od 9.00 do 12.00
Bruselj
Sejna soba: József Antall (4Q2)
1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sporočila predsednika
3.	Vzpostavitev Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov
ITRE/9/01206
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Poročevalec:

Rasmus Andresen (Verts/ALE)

Pristojni odbor:

ITRE


	Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

4.	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


	Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

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

Poročevalec:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

Pristojni odbor:

ITRE


	Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

6.	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


	Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

7.	Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope
CJ05/9/01732
***I	2018/0228(COD)	COM(2018)0438 – C8-0255/2018

Poročevalci:

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

Pristojni odbor:

ITRE, TRAN


	Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

8.	Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (prenovitev)
ITRE/9/00667
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Poročevalka:

Marisa Matias (The Left)

Pristojni odbor:

ITRE*


Mnenje:

BUDG, CONT, CULT*, JURI (AR)
	Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

9.	Strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 2021-2027: spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije
ITRE/9/00663
***I	2019/0152(COD)	COM(2019)0330 – C9-0043/2019

Poročevalka:

Maria da Graça Carvalho (PPE)

Pristojni odbor:

ITRE*


Mnenje:

BUDG, CULT*, JURI
	Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

*** Glasovanje do 11.30 ***
10.	Vzpostavitev Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov
ITRE/9/01206
***I	2018/0328(COD)	COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Poročevalec:

Rasmus Andresen (Verts/ALE)

Pristojni odbor:

ITRE


	Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

11.	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 začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

12.	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 začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

13.	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 začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

*** Izidi glasovanja bodo poslancem sporočeni v pisni obliki najpozneje v petek, 15. januarja ob 10.00 ***
14.	Sprememba Odločbe Sveta 2008/376/ES o sprejetju Raziskovalnega programa Raziskovalnega sklada za premog in jeklo in o večletnih tehničnih smernicah za ta program
ITRE/9/03525
*	2020/0141(NLE)	COM(2020)0320 – C9-0214/2020

Poročevalec:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE662.045v01-00
Pristojni odbor:

ITRE


Mnenje:

BUDG
Sklep: brez mnenja


EMPL
Sklep: brez mnenja


ENVI
Sklep: brez mnenja


REGI
Sklep: brez mnenja

	Obravnava osnutka poročila

Rok za vložitev predlogov sprememb: 20. januar 2021 ob 12.00
15.	Izmenjava mnenj o jedrski elektrarni Ostrovec v Belorusiji
16.	Poročilo projektne skupine Evropske komisije za odnose z Združenim kraljestvom, vključno s poročilom o sporazumu o jedrski energiji
17.	Razno
18.	Naslednja seja
	28. januar 2021 (Bruselj)


