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Europaparlamentet

2019-2024

Utskottet för transport och turism

TRAN(2020)0608_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 8 juni 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 18.00–18.30

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

8 juni 2020 kl. 9.00–11.00

TRAN-utskottets ledamöter deltar på distans

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

I närvaro av kommissionen

3. Diskussion med Henrik Hololei, generaldirektör för GD Transport och rörlighet, 
Europeiska kommissionen, om transportaspekterna med avseende på EU:s 
återhämtningsplan och den reviderade fleråriga budgetramen

4. Formellt inledande av omröstningar om ändringsförslag

* * *

*** Omröstning på distans: första omgången – ändringsförslag ***
11.00–12.30
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Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i 
sammanträdeslokalen och de som deltar på distans – röstar via e-post med hjälp av 
utskrivna röstblanketter. Ledamöterna kan skicka sina röstblanketter fram till kl. 12.30.

5. Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i 
vägtransportsektorn
TRAN/9/01264
***II 2017/0121(COD) 05112/1/2020 – C9-0106/2020

T8-0339/2019

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

AM – PE650.724v01-00
Ansvarigt utskott:

TRAN

 Antagande av ändringsförslag

6. Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal 
daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns-
och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning 
med hjälp av färdskrivare
TRAN/9/01263
***II 2017/0122(COD) 05114/1/2020 – C9-0104/2020

T8-0340/2019

Föredragande:
Henna Virkkunen (PPE) PR – PE650.439v01-00

AM – PE652.268v01-00
Ansvarigt utskott:

TRAN

 Antagande av ändringsförslag

7. Ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 för 
att anpassa dem till utvecklingen inom sektorn
TRAN/9/01265
***II 2017/0123(COD) 05115/1/2020 – C9-0105/2020

T8-0341/2019

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

AM – PE650.725v01-00
Ansvarigt utskott:

TRAN

 Antagande av ändringsförslag

8. Brist på läkemedel - hantering av ett växande problem
TRAN/9/02856

2020/2071(INI)
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Föredragande av yttrande:
Marco Campomenosi (ID) PA – PE650.657v01-00

AM – PE652.370v01-00
Ansvarigt utskott:

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

DEVE, INTA, EMPL, ITRE*, TRAN, JURI

 Antagande av ändringsförslag

*** Omröstningen på distans avslutas ***

* * *

8 juni 2020 kl. 18.00–18.30

9. Formellt inledande av slutomröstning

*** Omröstning på distans: andra omgången – slutomröstning ***
18.00–20.00

Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i 
sammanträdeslokalen och de som deltar på distans – röstar via e-post med hjälp av 
utskrivna röstblanketter. Ledamöterna kan skicka sina röstblanketter fram till kl. 20.00.

10. Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i 
vägtransportsektorn
TRAN/9/01264
***II 2017/0121(COD) 05112/1/2020 – C9-0106/2020

T8-0339/2019

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

AM – PE650.724v01-00
Ansvarigt utskott:

TRAN

 Antagande av förslag till andrabehandlingsrekommendation

11. Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal 
daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns-
och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning 
med hjälp av färdskrivare
TRAN/9/01263
***II 2017/0122(COD) 05114/1/2020 – C9-0104/2020

T8-0340/2019

Föredragande:
Henna Virkkunen (PPE) PR – PE650.439v01-00

AM – PE652.268v01-00
Ansvarigt utskott:
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 Antagande av förslag till andrabehandlingsrekommendation

12. Ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 för 
att anpassa dem till utvecklingen inom sektorn
TRAN/9/01265
***II 2017/0123(COD) 05115/1/2020 – C9-0105/2020

T8-0341/2019

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

AM – PE650.725v01-00
Ansvarigt utskott:

TRAN

 Antagande av förslag till andrabehandlingsrekommendation

13. Elektronisk godstransportinformation
TRAN/9/01274
***II 2018/0140(COD) 05142/1/2020 – C9-0103/2020

T8-0139/2019

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

Ansvarigt utskott:
TRAN

Rådgivande utskott:
JURI (AJ)

 Antagande av förslag till andrabehandlingsrekommendation

14. Brist på läkemedel - hantering av ett växande problem
TRAN/9/02856

2020/2071(INI)

Föredragande av yttrande:
Marco Campomenosi (ID) PA – PE650.657v01-00

AM – PE652.370v01-00
Ansvarigt utskott:

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

DEVE, INTA, EMPL, ITRE*, TRAN, JURI

 Antagande av förslag till yttrande

*** Omröstningen på distans avslutas ***

15. Övriga frågor

16. Kommande sammanträden
 23 juni 2020
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