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Komisja Transportu i Turystyki

TRAN(2020)0608_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Poniedziałek 8 czerwca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00 i 18.00 – 18.30
Bruksela
Sala: József Antall (4Q2)
8 czerwca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00
przy zdalnym udziale członków komisji TRAN
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącej
W obecności Komisji
3.	Wymiana poglądów z Henrikiem Hololei, dyrektorem generalnym ds. mobilności i transportu, Komisja Europejska, na temat aspektów związanych z transportem w ramach unijnego planu naprawy gospodarczej i zmienionych wieloletnich ram finansowych
4.	Formalne rozpoczęcie głosowania nad poprawkami
* * *
***Procedura głosowania zdalnego: pierwsza tura – poprawki***
w godz. 11.00 – 12.30
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu – obecni na sali posiedzeń lub uczestniczący zdalnie – będą głosować za pośrednictwem poczty elektronicznej i korzystać z wydrukowanych papierowych kart-list do głosowania. Posłowie mogą przesłać swoje karty do głosowania do godz. 12.30.
5.	Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego
TRAN/9/01264
***II	2017/0121(COD)	05112/1/2020 – C9-0106/2020
		T8-0339/2019

Sprawozdawczyni:

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

TRAN


 
	Przyjęcie poprawek
6.	Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów
TRAN/9/01263
***II	2017/0122(COD)	05114/1/2020 – C9-0104/2020
		T8-0340/2019

Sprawozdawczyni:

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

TRAN


 
	Przyjęcie poprawek
7.	Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze
TRAN/9/01265
***II	2017/0123(COD)	05115/1/2020 – C9-0105/2020
		T8-0341/2019

Sprawozdawca:

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

TRAN


 
	Przyjęcie poprawek
8.	Brak leków - jak poradzić sobie z narastającym problemem
TRAN/9/02856
	2020/2071(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

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

DEVE, INTA, EMPL, ITRE*, TRAN, JURI
 
	Przyjęcie poprawek
*** Koniec procedury głosowania zdalnego ***
* * *
8 czerwca 2020 r., w godz. 18.00 – 18.30
9.	Oficjalne otwarcie głosowań końcowych
***Procedura głosowania zdalnego: druga tura – głosowania końcowe***
w godz. 18.00 – 20.00
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu – obecni na sali posiedzeń lub uczestniczący zdalnie – będą głosować za pośrednictwem poczty elektronicznej i korzystać z wydrukowanych papierowych kart-list do głosowania. Posłowie mogą przesłać swoje karty do głosowania do godz. 20.00.
10.	Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego
TRAN/9/01264
***II	2017/0121(COD)	05112/1/2020 – C9-0106/2020
		T8-0339/2019

Sprawozdawczyni:

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

TRAN


 
	Przyjęcie projektu zalecenia do drugiego czytania
11.	Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów
TRAN/9/01263
***II	2017/0122(COD)	05114/1/2020 – C9-0104/2020
		T8-0340/2019

Sprawozdawczyni:

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

TRAN


 
	Przyjęcie projektu zalecenia do drugiego czytania
12.	Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze
TRAN/9/01265
***II	2017/0123(COD)	05115/1/2020 – C9-0105/2020
		T8-0341/2019

Sprawozdawca:

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

TRAN


 
	Przyjęcie projektu zalecenia do drugiego czytania
13.	Elektroniczne informacje dotyczące transportu towarowego
TRAN/9/01274
***II	2018/0140(COD)	05142/1/2020 – C9-0103/2020
		T8-0139/2019

Sprawozdawca:

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

TRAN


Opiniodawcza:

JURI (AJ)
 
	Przyjęcie projektu zalecenia do drugiego czytania
14.	Brak leków - jak poradzić sobie z narastającym problemem
TRAN/9/02856
	2020/2071(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

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

DEVE, INTA, EMPL, ITRE*, TRAN, JURI
 
	Przyjęcie projektu opinii
*** Koniec procedury głosowania zdalnego ***
15.	Sprawy różne
16.	Następne posiedzenia
	23 czerwca 2020 r.

