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Commissie industrie, onderzoek en energie

ITRE(2022)0602_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Donderdag 2 juni 2022, 9.00 - 12.00 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q1)
2 juni 2022, 9.00 - 12.00 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren van 17 mei 2022
4.	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
5.	Presentatie door de Commissie van het voorstel voor een verordening tot vaststelling van het programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit voor de periode 2023-2027
*** Stemmen is mogelijk vanaf ongeveer 10.00 uur tot 12.00 uur ***
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


	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
7.	Herstructurering van de Unieregeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (herschikking)
ITRE/9/06934
*	2021/0213(CNS)	COM(2021)0563 – C9-0362/2021

Rapporteur voor advies:

Robert Hajšel (S&D)
PA – PE719.575v01-00
AM – PE729.828v01-00
AM – PE719.942v01-00
Bevoegd:

ECON*
Johan Van Overtveldt (ECR)
PR – PE719.624v01-00
AM – PE731.499v01-00
AM – PE729.998v01-00
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 9 maart 2022, 12.00 uur
8.	Het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in de zeevaart en wijziging van Richtlijn 2009/16/EG
ITRE/9/06920
***I	2021/0210(COD)	COM(2021)0562 – C9-0333/2021

Rapporteur voor advies:

Rasmus Andresen (Verts/ALE)
PA – PE704.703v01-00
AM – PE719.638v01-00
AM – PE719.640v01-00
Bevoegd:

TRAN*
Jörgen Warborn (PPE)
PR – PE729.908v02-00
AM – PE731.633v01-00
AM – PE731.682v01-00
AM – PE731.663v02-00
	Goedkeuring ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 16 februari 2022, 12.00 uur
*** De uitslag van de stemming zal zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de leden worden meegedeeld ***
9.	Presentatie door mevrouw Bettina Jakobsen, lid van de Europese Rekenkamer, over Speciaal verslag 05/2022 van de Europese Rekenkamer: Cyberbeveiliging van de EU-instellingen, organen en agentschappen
10.	Presentatie door de heer Johannes Hahn, commissaris belast met Begroting en Administratie, over het voorstel voor een verordening tot vaststelling van maatregelen betreffende een hoog gemeenschappelijk niveau van cyberbeveiliging bij de instellingen, organen en instanties van de Unie
11.	Rondvraag
12.	Volgende vergaderingen
	13-14 juni 2022 (Brussel)

