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Comisia pentru transport și turism

TRAN(2020)0623_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Marți, 23 iunie 2020, 9.00 - 11.00
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q1)
Marți, 23 iunie 2020, 13.00 - 14.00
Bruxelles, Sala: József Antall (6Q2)

23 iunie 2020, 9.00 - 11.00
Cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei TRAN
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	11 mai 2020	PV – PE653.745v01-00

28 mai 2020	PV – PE652.536v01-00
3.	Comunicări ale președinției
4.	Deschiderea oficială a voturilor asupra amendamentelor
* * *
***Procedura de votare de la distanță: prima rundă - amendamente***
09.00-10.30
Toți membrii care participă la vot - fie prezenți în sala de reuniune, fie participând de la distanță - vor vota prin e-mail utilizând listele de vot cu buletine de vot imprimate. Membrii își pot trimite buletinele de vot până la ora 10.30.
5.	Instituirea Fondului pentru o tranziție justă
	TRAN/9/02354
	***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020
Raportor pentru aviz:

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

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

BUDG*, ECON*, EMPL*, ENVI*, ITRE*, TRAN, AGRI
	Adoptarea amendamentelor

***Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***
6.	Revizuirea TEN-T: o primă orientare și primele rezultate ale consultării părților interesate- schimb de opinii cu Adina Vălean, comisar pentru transporturi
7.	Anul european al căilor ferate (2021)
	TRAN/9/02655
	***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020
Raportoare:

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

TRAN


Avize:

ENVI, ITRE, REGI, CULT
	Examinarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 6 iulie 2020, 12.00
8.	Măsuri de simplificare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport
	TRAN/9/01275
	***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018
Raportor:

Dominique Riquet (Renew)

Comisie competentă:

TRAN


	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

23 iunie 2020, 13.00 - 14.00
9.	Instituirea cadrului pentru realizarea neutralității climatice și modificarea Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)
	TRAN/9/02779
	***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020
Raportoare pentru aviz:

Tilly Metz (Verts/ALE)

Comisie competentă:

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)

Avize:

ECON, EMPL, ITRE*, TRAN, REGI, AGRI
	Examinarea amendamentelor

10.	Deschiderea oficială a votului final
* * *
***Procedura de votare de la distanță: a doua rundă - voturile finale***
14.00-15.00
Toți membrii care participă la vot - fie prezenți în sala de reuniune, fie participând de la distanță - vor vota prin e-mail utilizând listele de vot cu buletine de vot imprimate. Membrii își pot trimite buletinele de vot până la ora 15.00.
11.	Instituirea Fondului pentru o tranziție justă
	TRAN/9/02354
	***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020
Raportor pentru aviz:

Dominique Riquet (Renew)

Comisie competentă:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)

Avize:

BUDG*, ECON*, EMPL*, ENVI*, ITRE*, TRAN, AGRI
	Adoptarea proiectului de aviz

***Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***
12.	Chestiuni diverse
13.	Reuniuni următoare
	13-14 iulie 2020


