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Commissie industrie, onderzoek en energie

ITRE(2022)0516_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 16 mei 2022, 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 17.45 uur
Dinsdag 17 mei 2022, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q2)
16 mei 2022, 13.45 - 15.45 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren van 20 april 2022
4.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	3 maart 2022	PV – PE731.707v01-00
21-22 maart 2022	PV – PE730.055v01-00
5.	Maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie en intrekking van Richtlijn (EU) 2016/1148
ITRE/9/04961

Rapporteur:

Bart Groothuis (Renew)

	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
6.	Wijziging van Verordening (EU) 2017/1938 van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten
ITRE/9/08667
***I	2022/0090(COD)	COM(2022)0135 – C9-0126/2022

Rapporteur:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

Bevoegd:

ITRE


	Verslaggeving aan de commissie door het onderhandelingsteam
* * *
Openbare hoorzitting
7.	Openbare hoorzitting over creatieve start-ups en innovatie
ITRE/9/07667
● Zie afzonderlijk ontwerpprogramma
16 mei 2022, 16.45 - 17.45 uur
8.	Gedachtewisseling met de Commissie over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de defensie-industrie en het ruimtevaartbeleid van de EU
17 mei 2022, 9.00 - 10.00 uur
*** Met gesloten deuren ***
9.	Coördinatorenvergadering
* * *
17 mei 2022, 10.00 - 12.00 uur
*** Stemmen is mogelijk vanaf ongeveer 10.00 uur tot 12.00 uur ***
10.	Verlenging van de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het gps-satellietnavigatiesysteem en verwante toepassingen tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Verenigde Staten van Amerika
ITRE/9/08189
***	2022/0005(NLE)	06531/2022 – C9-0147/2022

Rapporteur:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

Bevoegd:

ITRE


	Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)
11.	Een EU-benadering van het ruimteverkeersbeheer – Een bijdrage van de EU aan de aanpak van een mondiale uitdaging
ITRE/9/08842
	2022/2641(RSP)	

Rapporteur:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

Bevoegd:

ITRE


	Goedkeuring van een vraag met verzoek om mondeling antwoord
Goedkeuring van een ontwerpresolutie naar aanleiding van een vraag met verzoek om mondeling antwoord
12.	Vaststelling van het beleidsprogramma 2030 “Traject naar het digitale decennium”
ITRE/9/07309
***I	2021/0293(COD)	COM(2021)0574 – C9-0359/2021

Rapporteur:

Martina Dlabajová (Renew)
PR – PE719.734v01-00
AM – PE730.058v01-00
Bevoegd:

ITRE


Adviezen:

ECON
Besluit: geen advies


EMPL
Dragoș Pîslaru (Renew)
AD – PE704.900v02-00
AM – PE729.960v01-00
AM – PE719.926v01-00

IMCO
Ivars Ijabs (Renew)
AD – PE704.564v02-00
AM – PE719.618v01-00

CULT
Sabine Verheyen (PPE)
AD – PE703.286v02-00
AM – PE719.621v01-00
	Goedkeuring ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 24 maart 2022, 12.00 uur
*** De uitslag van de stemming zal zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de leden worden meegedeeld ***
13.	Presentatie door de heer Christian Zinglersen, directeur van ACER, over de definitieve beoordeling van het marktontwerp van de EU voor de groothandelsmarkt voor elektriciteit 
17 mei 2022, 13.45 - 15.45 uur
Openbare hoorzitting
14.	Openbare hoorzitting over gedistribueerde zonne-energie en prosumenten
ITRE/9/07669
● Zie afzonderlijk ontwerpprogramma
17 mei 2022, 16.45 - 18.45 uur
15.	Plenaire Parlementaire Vergadering van de Energiegemeenschap
ITRE/9/08986
● Zie afzonderlijk ontwerpprogramma
16.	Rondvraag
17.	Volgende vergaderingen
	2 juni 2022, 9.00 - 12.00 uur (Brussel)

