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Transporto ir turizmo komitetas

TRAN(2020)0623_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. birželio 23 d., antradienis, 9.00–11.00 val.
Briuselis, salė: József Antall (4Q1)
2020 m. birželio 23 d., antradienis, 13.00–14.00 val.
Briuselis, salė: József Antall (6Q2)

2020 m. birželio 23 d. 9.00–11.00 val.
TRAN komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2020 m. gegužės 11 d.	PV – PE653.745v01-00

2020 m. gegužės 28 d.	PV – PE652.536v01-00
3.	Pirmininkės pranešimai
4.	Oficiali balsavimo dėl pakeitimų pradžia
* * *
Nuotolinio balsavimo procedūra: pirmasis balsavimas – pakeitimai ***
9.00–10.30 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 10.30 val.
5.	Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas
TRAN/9/02354
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Nuomonės referentas:

Dominique Riquet (RENEW)
PA – PE648.628v01-00
AM – PE650.572v01-00
AM – PE650.571v02-00
Atsakingas komitetas:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
Nuomonę teikiantys komitetai:

BUDG*, ECON*, EMPL*, ENVI*, ITRE*, TRAN, AGRI
 
	Pakeitimų priėmimas

*** Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga ***
6.	TEN-T peržiūra. Pirmoji kryptis ir konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais rezultatai
7.	Europos geležinkelių metai (2021 m.)
TRAN/9/02655
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Pranešėja:

Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)
PR – PE652.338v01-00
Atsakingas komitetas:

TRAN


Nuomonę teikiantys komitetai:

ENVI, ITRE, REGI, CULT
 
	Pranešimo projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 6 d. 12.00 val.
8.	Supaprastinimo priemonės transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimui paspartinti
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Pranešėjas:

Dominique Riquet (Renew)

Atsakingas komitetas:

TRAN


 
	Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

2020 m. birželio 23 d. 13.00–14.00 val.
9.	Poveikio klimatui neutralizavimo sistemos nustatymas ir Reglamento (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas) dalinis keitimas
TRAN/9/02779
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Nuomonės referentė:

Tilly Metz (Verts/ALE)

Atsakingas komitetas:

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)

Nuomonę teikiantys komitetai:

ECON, EMPL, ITRE*, TRAN, REGI, AGRI
 
	Pakeitimų svarstymas

10.	Oficiali galutinio balsavimo pradžia
* * *
*** Nuotolinio balsavimo procedūra: antrasis balsavimas – galutinis balsavimas ***
14.00–15.00 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 15.00 val.
11.	Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas
TRAN/9/02354
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Nuomonės referentas:

Dominique Riquet (Renew)

Atsakingas komitetas:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)

Nuomonę teikiantys komitetai:

BUDG*, ECON*, EMPL*, ENVI*, ITRE*, TRAN, AGRI
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

*** Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga ***
12.	Kiti klausimai
13.	Kiti posėdžiai
	2020 m. liepos 13–14 d.


