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Udvalget om Industri, Forskning og Energi

ITRE(2021)0413_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Tirsdag den 13. april 2021 kl. 9.00-12.00 og 13.45-15.45 og 16.45-18.45
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (2Q2)
Den 13. april 2021 kl. 9.00-12.00
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
*** Afstemning åben indtil kl. 11.00 ***
3.	Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling
ITRE/9/03005
***II	2018/0224(COD)	07064/2/2020 – C9-0111/2021
		T8-0395/2019
		T8-0509/2018

Ordfører:

Dan Nica (S&D)

Kor.udv.:

ITRE


Udtalelser:

JURI (AJ)
	Vedtagelse af udkast til indstilling ved andenbehandling
4.	Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation
ITRE/9/03006
*	2018/0225(CNS)	COM(2018)0436 – C8-0253/2018

Ordfører:

Christian Ehler (PPE)

Kor.udv.:

ITRE


Udtalelser:

JURI (AJ)
	Vedtagelse af udkast til betænkning
5.	Oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027
ITRE/9/03009
***II	2018/0227(COD)	06789/1/2020 – C9-0109/2021
		T8-0403/2019
		T8-0521/2018

Ordfører:

Valter Flego (Renew)
PR – PE689.673v01-00
Kor.udv.:

ITRE


	Vedtagelse af udkast til indstilling ved andenbehandling
6.	Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond
ITRE/9/03007
***II	2018/0254(COD)	06748/1/2020 – C9-0112/2021
		T8-0516/2018
		T8-0430/2019

Ordfører:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PR – PE689.666v01-00
Kor.udv.:

ITRE


	Vedtagelse af udkast til indstilling ved andenbehandling
* * * Resultatet af afstemningerne vil blive meddelt skriftligt til medlemmerne snarest muligt og senest onsdag den 14. april * * *
7.	Europæisk datastyring (retsakt om datastyring)
ITRE/9/04735
***I	2020/0340(COD)	COM(2020)0767 – C9-0377/2020

Ordfører:

Angelika Niebler (PPE)
PR – PE691.139v03-00
Kor.udv.:

ITRE


Udtalelser:

IMCO
Sandro Gozi (Renew)


JURI



LIBE
Sergey Lagodinsky (Verts/ALE)

	Behandling af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 26. april 2021 kl. 17.00
8.	Retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og ophævelse af forordning (EU) nr. 347/2013
ITRE/9/04916
***I	2020/0360(COD)	COM(2020)0824 – C9-0417/2020

Ordfører:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PR – PE691.151v01-00
Kor.udv.:

ITRE


Udtalelser:

ECON
Afgørelse: ingen udtalelse


ENVI
Marie Toussaint (Verts/ALE)
PA – PE689.773v01-00

IMCO
Afgørelse: ingen udtalelse


TRAN
Paolo Borchia (ID)
PA – PE689.672v01-00

REGI
Vlad-Marius Botoș (Renew)
PA – PE691.110v01-00
	Behandling af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 20. april 2021 kl. 12.00
9.	Foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148
ITRE/9/04961
***I	2020/0359(COD)	COM(2020)0823 – C9-0422/2020

Ordfører:

Bart Groothuis (Renew)

Kor.udv.:

ITRE


Udtalelser:

AFET



ECON
Afgørelse: ingen udtalelse


IMCO
Morten Løkkegaard (Renew)


TRAN
Jakop G. Dalunde (Verts/ALE)


CULT
Afgørelse: ingen udtalelse


LIBE
(PPE)

	Redegørelse ved Kommissionen
Den 13. april 2021 kl. 13.45-15.45
Offentlig høring
10.	Dekarbonisering af energisystemet
ITRE/9/05321
	(se særskilt forslag til dagsorden)
Den 13. april 2021 kl. 16.45-18.45
Lovgivningsmæssig spørgetid
11.	Status for afledt ret baseret på pakken om ren energi til alle
* * *
12.	Forelæggelse af undersøgelsen om konsekvenserne af covid-19 for EU's industri
13.	Redegørelse ved Timo Pesonen, generaldirektør for Forsvarsindustri og Rummet (DEFIS), for handlingsplanen om synergier mellem den civile industri og forsvars- og rumindustrien
14.	Diverse sager
15.	Næste møder
• den 15. april 2021 kl. 14.30-14.45 (Bruxelles) - fælles møde mellem ITRE og TRAN
• den 19. april 2021 kl. 13.45-15.45 (Bruxelles)

