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Komisja Transportu i Turystyki

TRAN(2020)0623_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Wtorek 23 czerwca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00
Bruksela, Sala: József Antall (4Q1)
Wtorek 23 czerwca 2020 r., w godz. 13.00 – 14.00
Bruksela, Sala: József Antall (6Q2)

23 czerwca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00
przy zdalnym udziale członków komisji TRAN
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
	11 maja 2020 r.	PV – PE653.745v01-00
28 maja 2020 r.	PV – PE652.536v01-00
3.	Komunikaty przewodniczącej
4.	Formalne rozpoczęcie głosowania nad poprawkami
* * *
***Procedura głosowania zdalnego: pierwsza tura – poprawki***
w godz. 9.00 – 10.30
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. 10.30.
5.	Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
TRAN/9/02354
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Dominique Riquet (Renew)
PA – PE648.628v01-00
AM – PE650.572v01-00
AM – PE650.571v02-00
Przedm. właśc.:

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

BUDG*, ECON*, EMPL*, ENVI*, ITRE*, TRAN, AGRI
 
	Przyjęcie poprawek
***Koniec procedury głosowania zdalnego***
6.	Przegląd TEN-T: pierwsze orientacyjne wnioski i wyniki konsultacji z zainteresowanymi podmiotami – wymiana poglądów z komisarz ds. transportu Adiną Vălean
7.	Europejski Rok Kolei (2021)
TRAN/9/02655
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Sprawozdawczyni:

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

TRAN


Opiniodawcza:

ENVI, ITRE, REGI, CULT
 
	Rozpatrzenie projektu sprawozdania
Termin składania poprawek: 6 lipca 2020 r., godz. 12.00
8.	Usprawnienie środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Sprawozdawca:

Dominique Riquet (Renew)

Przedm. właśc.:

TRAN


 
	Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)
23 czerwca 2020 r., w godz. 13.00 – 14.00
9.	Ustanowienie ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)
TRAN/9/02779
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Tilly Metz (Verts/ALE)

Przedm. właśc.:

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)

Opiniodawcza:

ECON, EMPL, ITRE*, TRAN, REGI, AGRI
 
	Rozpatrzenie poprawek
10.	Oficjalne otwarcie głosowania końcowego
* * *
***Procedura głosowania zdalnego: druga tura – głosowania końcowe***
w godz. 14.00 – 15.00
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. 15.00.
11.	Ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
TRAN/9/02354
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Dominique Riquet (Renew)

Przedm. właśc.:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)

Opiniodawcza:

BUDG*, ECON*, EMPL*, ENVI*, ITRE*, TRAN, AGRI
 
	Przyjęcie projektu opinii
***Koniec procedury głosowania zdalnego***
12.	Sprawy różne
13.	Następne posiedzenia
	13-14 lipca 2020 r.

