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Transpordi- ja turismikomisjon

TRAN(2020)0608_1
PÄEVAKORRA PROJEKT
Koosolek
Esmaspäev, 8. juuni 2020 kell 9.00–11.00 ja 18.00–18.30
Brüssel
Ruum: József Antall (4Q2)
8. juuni 2020 kell 9.00–11.00
TRAN-komisjoni liikmete kaugosalusel
1.	Päevakorra kinnitamine
2.	Juhataja teadaanded
Komisjoni osavõtul
3.	Arvamuste vahetus Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektori Henrik Hololeiga ELi majanduse taastamise kava ja muudetud mitmeaastase finantsraamistiku transpordiaspektide teemal
4.	Muudatusettepanekute hääletamise ametlik algus
* * *
***Kaughääletus: esimene voor – muudatusettepanekud***
Kell 11.00–12.30
Kõik hääletusel osalevad parlamendiliikmed – nii need, kes viibivad komisjoni koosolekuruumis, kui ka kaugosalejad – hääletavad e-posti teel, kasutades trükitud hääletussedelite nimekirju. Parlamendiliikmed võivad saata oma hääletussedelid kuni kella 12.30-ni.
5.	Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi sektoris
TRAN/9/01264
***II	2017/0121(COD)	05112/1/2020 – C9-0106/2020
		T8-0339/2019

Raportöör:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)
PR – PE650.437v01-00
AM – PE650.724v01-00
Vastutav:

TRAN


 
	Muudatusettepanekute vastuvõtmine
6.	Määruse (EÜ) nr 561/2006 muutmine maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määruse (EL) nr 165/2014 muutmine sõidumeerikute abil positsioneerimise osas
TRAN/9/01263
***II	2017/0122(COD)	05114/1/2020 – C9-0104/2020
		T8-0340/2019

Raportöör:

Henna Virkkunen (PPE)
PR – PE650.439v01-00
AM – PE652.268v01-00
Vastutav:

TRAN


 
	Muudatusettepanekute vastuvõtmine
7.	Määruse (EÜ) nr 1071/2009 ja määruse (EÜ) nr 1072/2009 muutmine eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega
TRAN/9/01265
***II	2017/0123(COD)	05115/1/2020 – C9-0105/2020
		T8-0341/2019

Raportöör:

Ismail Ertug (S&D)
PR – PE650.436v01-00
AM – PE650.725v01-00
Vastutav:

TRAN


 
	Muudatusettepanekute vastuvõtmine
8.	Ravimite puudus ja kuidas seda esilekerkivat probleemi lahendada
TRAN/9/02856
	2020/2071(INI)	

Arvamuse koostaja:

Marco Campomenosi (ID)
PA – PE650.657v01-00
AM – PE652.370v01-00
Vastutav:

ENVI*
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
Arvamused:

DEVE, INTA, EMPL, ITRE*, TRAN, JURI
 
	Muudatusettepanekute vastuvõtmine
***Kaughääletuse lõpp***
* * *
8. juuni 2020 kell 18.00–18.30
9.	Lõpphääletuse ametlik algus
***Kaughääletus: teine voor – lõpphääletus***
Kell 18.00–20.00
Kõik hääletusel osalevad parlamendiliikmed – nii need, kes viibivad komisjoni koosolekuruumis, kui ka kaugosalejad – hääletavad e-posti teel, kasutades trükitud hääletussedelite nimekirju. Parlamendiliikmed võivad saata oma hääletussedelid kuni kella 20.00-ni.
10.	Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi sektoris
TRAN/9/01264
***II	2017/0121(COD)	05112/1/2020 – C9-0106/2020
		T8-0339/2019

Raportöör:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)
PR – PE650.437v01-00
AM – PE650.724v01-00
Vastutav:

TRAN


 
	Teisele lugemisele esitatava soovituse projekti vastuvõtmine
11.	Määruse (EÜ) nr 561/2006 muutmine maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määruse (EL) nr 165/2014 muutmine sõidumeerikute abil positsioneerimise osas
TRAN/9/01263
***II	2017/0122(COD)	05114/1/2020 – C9-0104/2020
		T8-0340/2019

Raportöör:

Henna Virkkunen (PPE)
PR – PE650.439v01-00
AM – PE652.268v01-00
Vastutav:

TRAN


 
	Teisele lugemisele esitatava soovituse projekti vastuvõtmine
12.	Määruse (EÜ) nr 1071/2009 ja määruse (EÜ) nr 1072/2009 muutmine eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega
TRAN/9/01265
***II	2017/0123(COD)	05115/1/2020 – C9-0105/2020
		T8-0341/2019

Raportöör:

Ismail Ertug (S&D)
PR – PE650.436v01-00
AM – PE650.725v01-00
Vastutav:

TRAN


 
	Teisele lugemisele esitatava soovituse projekti vastuvõtmine
13.	Elektrooniline kaubaveo teave
TRAN/9/01274
***II	2018/0140(COD)	05142/1/2020 – C9-0103/2020
		T8-0139/2019

Raportöör:

Andor Deli (PPE)
PR – PE650.434v01-00
Vastutav:

TRAN


Arvamused:

JURI (AJ)
 
	Teisele lugemisele esitatava soovituse projekti vastuvõtmine
14.	Ravimite puudus ja kuidas seda esilekerkivat probleemi lahendada
TRAN/9/02856
	2020/2071(INI)	

Arvamuse koostaja:

Marco Campomenosi (ID)
PA – PE650.657v01-00
AM – PE652.370v01-00
Vastutav:

ENVI*
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
Arvamused:

DEVE, INTA, EMPL, ITRE*, TRAN, JURI
 
	Arvamuse projekti vastuvõtmine
***Kaughääletuse lõpp***
15.	Muud küsimused
16.	Järgmised koosolekud
	23. juuni 2020

