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Udvalget om Industri, Forskning og Energi

ITRE(2021)1014_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Torsdag den 14. oktober 2021 kl. 9.00-12.00 og 13.45-15.45 og 16.45-18.45
Bruxelles
Mødelokale: Paul-Henri Spaak (1A002)
Den 14. oktober 2021 kl. 9.00-12.00
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Meddelelser fra formanden om koordinatorernes afgørelser af 6. oktober 2021
4.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	1. juli 2021	PV – PE696.329v01-00
2. september 2021	PV – PE696.482v01-00
5.	Unionens deltagelse i det europæiske partnerskab om metrologi, der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater
ITRE/9/05443
***I	2021/0049(COD)	COM(2021)0089 – C9-0083/2021

Ordfører:

Maria da Graça Carvalho (PPE)

Kor.udv.:

ITRE


Udtalelser:

BUDG
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)
*** Afstemning åben kl. 9.00-11.00 ***
6.	Unionens deltagelse i det europæiske partnerskab om metrologi, der iværksættes i fællesskab af flere medlemsstater
ITRE/9/05443
***I	2021/0049(COD)	COM(2021)0089 – C9-0083/2021

Ordfører:

Maria da Graça Carvalho (PPE)

Kor.udv.:

ITRE


Udtalelser:

BUDG
	Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger
7.	Roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning)
ITRE/9/05477
***I	2021/0045(COD)	COM(2021)0085 – C9-0085/2021

Ordfører:

Angelika Winzig (PPE)
PR – PE692.937v01-00
AM – PE694.950v01-00
Kor.udv.:

ITRE*


Udtalelser:

IMCO*
Róża Thun und Hohenstein (PPE)
AD – PE692.718v02-00
AM – PE692.867v01-00

JURI (AR)


	Vedtagelse af udkast til betænkning - endelig afstemning
Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger
Frist for ændringsforslag: den 21. juni 2021 kl. 12.00
* * * Resultatet af afstemningerne vil hurtigst muligt blive meddelt skriftligt til medlemmerne * * *
8.	Redegørelse ved Kadri Simson, kommissær med ansvar for energi, om foranstaltninger til tackling af energiprisstigningerne
Lovgivningsmæssig spørgetid
9.	Forelæggelse ved Kommissionen af forslagene og konsekvensanalyserne i forbindelse med revisionen af direktivet om energieffektivitet og direktivet om fremme af vedvarende energi
Den 14. oktober 2021 kl. 13.45-15.45
10.	Forelæggelse af rapport om omkostningerne ved manglende virkeliggørelse af EU's energisystem (CoNE-rapport) om omstilling af EU's energisystem
11.	Redegørelse ved Kommissionen om SMV-præstationsmålingen
Den 14. oktober 2021 kl. 16.45-18.45
12.	Gennemførelse af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne
ITRE/9/06076
	2021/2077(INI)	

Ordfører:

Seán Kelly (PPE)
PR – PE695.323v01-00
AM – PE696.652v01-00
Kor.udv.:

ITRE


Udtalelser:

TRAN
Maria Grapini (S&D)
PA – PE695.320v01-00
AM – PE696.494v01-00
	Behandling af ændringsforslag og kompromisændringsforslag
Frist for ændringsforslag: den 14. september 2021 kl. 12.00
13.	Drøftelse med Kommissionen om Euratoms fremtid
14.	Diverse sager
15.	Næste møder
	den 28. oktober 2021 kl. 9.00-12.00 og 13.45-15.45 og 16.45-18.45 (Bruxelles)

