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Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

TRAN(2020)0608_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2020. június 8., hétfő, 9.00–11.00 és 18.00–18.30
Brüsszel
Terem: József Antall (4Q2)
2020. június 8., 9.00–11.00
a TRAN bizottság tagjainak távoli részvételével
1.	A napirend elfogadása
2.	Az elnök közleményei
A Bizottság jelenlétében
3.	Eszmecsere Henrik Hololeivel, az Európai Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóságának igazgatójával az uniós gazdaságélénkítési terv és a felülvizsgált többéves pénzügyi keret közlekedési vonatkozásairól
4.	A módosításokról szóló szavazás hivatalos megnyitása
* * *
*** Távszavazási eljárás: első kör - módosítások ***
11.00–12.30
A szavazásban részt vevő valamennyi képviselő – akár az ülésteremben, akár távoli részvétel útján – e-mailben, nyomtatott szavazólista használatával szavaz. A képviselők 12.30-ig küldhetik el szavazólapjaikat.
5.	A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és különös szabályok
TRAN/9/01264
***II	2017/0121(COD)	05112/1/2020 – C9-0106/2020
		T8-0339/2019

Előadó:

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

TRAN


 
	Módosítások elfogadása
6.	Az 561/2006/EK rendelet módosítása a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU rendelet módosítása a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében
TRAN/9/01263
***II	2017/0122(COD)	05114/1/2020 – C9-0104/2020
		T8-0340/2019

Előadó:

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

TRAN


 
	Módosítások elfogadása
7.	Az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet módosítása az ágazati fejleményekre tekintettel
TRAN/9/01265
***II	2017/0123(COD)	05115/1/2020 – C9-0105/2020
		T8-0341/2019

Előadó:

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

TRAN


 
	Módosítások elfogadása
8.	Gyógyszerhiány – hogyan kezeljük az egyre növekvő problémát?
TRAN/9/02856
	2020/2071(INI)	

A vélemény előadója:

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

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

DEVE, INTA, EMPL, ITRE*, TRAN, JURI
 
	Módosítások elfogadása
*** Távszavazás vége ***
* * *
2020. június 8., 18.00–18.30
9.	A zárószavazás hivatalos megnyitása
*** Távszavazási eljárás: második kör - zárószavazások ***
18.00–20.00
A szavazásban részt vevő valamennyi képviselő – akár az ülésteremben, akár távoli részvétel útján – e-mailben, nyomtatott szavazólista használatával szavaz. A képviselők 20 óráig küldhetik el szavazólapjaikat.
10.	A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és különös szabályok
TRAN/9/01264
***II	2017/0121(COD)	05112/1/2020 – C9-0106/2020
		T8-0339/2019

Előadó:

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

TRAN


 
	Második olvasatra készült ajánlástervezet elfogadása
11.	Az 561/2006/EK rendelet módosítása a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU rendelet módosítása a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében
TRAN/9/01263
***II	2017/0122(COD)	05114/1/2020 – C9-0104/2020
		T8-0340/2019

Előadó:

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

TRAN


 
	Második olvasatra készült ajánlástervezet elfogadása
12.	Az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet módosítása az ágazati fejleményekre tekintettel
TRAN/9/01265
***II	2017/0123(COD)	05115/1/2020 – C9-0105/2020
		T8-0341/2019

Előadó:

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

TRAN


 
	Második olvasatra készült ajánlástervezet elfogadása
13.	Elektronikus áruszállítási információk
TRAN/9/01274
***II	2018/0140(COD)	05142/1/2020 – C9-0103/2020
		T8-0139/2019

Előadó:

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

TRAN


Vélemény:

JURI (AJ)
 
	Második olvasatra készült ajánlástervezet elfogadása
14.	Gyógyszerhiány – hogyan kezeljük az egyre növekvő problémát?
TRAN/9/02856
	2020/2071(INI)	

A vélemény előadója:

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

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

DEVE, INTA, EMPL, ITRE*, TRAN, JURI
 
	Véleménytervezet elfogadása
*** Távszavazás vége ***
15.	Egyéb kérdések
16.	Következő ülés(ek)
	2020. június 23.

