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Transporto ir turizmo komitetas

TRAN(2020)0608_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. birželio 8 d., pirmadienis, 9.00–11.00 val. ir 18.00–18.30 val.
Briuselis
Salė: József Antall (4Q2)
2020 m. birželio 8 d. 9.00–11.00 val.
TRAN komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininkės pranešimai
Dalyvauja Komisijos atstovai
3.	Keitimasis nuomonėmis su Europos Komisijos Mobilumo ir transporto GD generaliniu direktoriumi Henriku Hololei dėl ES ekonomikos gaivinimo plano ir patikslintos DFP transporto aspektų
4.	Oficiali balsavimo dėl pakeitimų pradžia
* * *
*** Nuotolinio balsavimo procedūra: pirmasis balsavimas - pakeitimai ***
11.00-12.30 val.
Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo biuleteniais (balsavimo sąrašais). Parlamento nariai gali nusiųsti savo balsavimo biuletenius iki 12.30 val.
5.	Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės
TRAN/9/01264
***II	2017/0121(COD)	05112/1/2020 – C9-0106/2020
		T8-0339/2019

Pranešėja:

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

TRAN


 
	Pakeitimų priėmimas
6.	Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytų būtiniausių reikalavimų dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatytų reikalavimų dėl vietos nustatymo tachografais dalinis keitimas
TRAN/9/01263
***II	2017/0122(COD)	05114/1/2020 – C9-0104/2020
		T8-0340/2019

Pranešėja:

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

TRAN


 
	Pakeitimų priėmimas
7.	Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dalinis keitimas juos derinant prie sektoriaus pokyčių
TRAN/9/01265
***II	2017/0123(COD)	05115/1/2020 – C9-0105/2020
		T8-0341/2019

Pranešėjas:

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

TRAN


 
	Pakeitimų priėmimas
8.	Vaistų trūkumas: naujos problemos sprendimo būdai
TRAN/9/02856
	2020/2071(INI)	

Nuomonės referentas:

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

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

DEVE, INTA, EMPL, ITRE*, TRAN, JURI
 
	Pakeitimų priėmimas
*** Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga ***
* * *
2020 m. birželio 8 d. 18.00–18.30 val.
9.	Oficiali galutinio balsavimo pradžia
*** Nuotolinio balsavimo procedūra: antrasis balsavimas - galutinis balsavimas ***
18.00–20.00 val.
Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo biuleteniais (balsavimo sąrašais). Parlamento nariai gali nusiųsti savo balsavimo biuletenius iki 20.00 val.
10.	Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės
TRAN/9/01264
***II	2017/0121(COD)	05112/1/2020 – C9-0106/2020
		T8-0339/2019

Pranešėja:

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

TRAN


 
	Rekomendacijos antrajam svarstymui projekto tvirtinimas
11.	Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytų būtiniausių reikalavimų dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatytų reikalavimų dėl vietos nustatymo tachografais dalinis keitimas
TRAN/9/01263
***II	2017/0122(COD)	05114/1/2020 – C9-0104/2020
		T8-0340/2019

Pranešėja:

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

TRAN


 
	Rekomendacijos antrajam svarstymui projekto tvirtinimas
12.	Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dalinis keitimas juos derinant prie sektoriaus pokyčių
TRAN/9/01265
***II	2017/0123(COD)	05115/1/2020 – C9-0105/2020
		T8-0341/2019

Pranešėjas:

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

TRAN


 
	Rekomendacijos antrajam svarstymui projekto tvirtinimas
13.	Elektroninė krovinių vežimo informacija
TRAN/9/01274
***II	2018/0140(COD)	05142/1/2020 – C9-0103/2020
		T8-0139/2019

Pranešėjas:

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

TRAN


Nuomonę teikiantys komitetai:

JURI (AJ)
 
	Rekomendacijos antrajam svarstymui projekto tvirtinimas
14.	Vaistų trūkumas: naujos problemos sprendimo būdai
TRAN/9/02856
	2020/2071(INI)	

Nuomonės referentas:

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

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

DEVE, INTA, EMPL, ITRE*, TRAN, JURI
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas
*** Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga ***
15.	Kiti klausimai
16.	Kiti posėdžiai
	2020 m. birželio 23 d.

