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Utskottet för transport och turism

TRAN(2020)0623_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Tisdagen den 23 juni 2020 kl. 9.00–11.00
Bryssel, Lokal: József Antall (4Q1)
Tisdagen den 23 juni 2020 kl. 13.00–14.00
Bryssel, Lokal: József Antall (6Q2)

23 juni 2020 kl. 9.00–11.00
TRAN-utskottets ledamöter deltar på distans
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Justering av sammanträdesprotokoll
	11 maj 2020	PV – PE653.745v01-00
28 maj 2020	PV – PE652.536v01-00
3.	Meddelanden från ordföranden
4.	Formellt inledande av omröstningar om ändringsförslag
* * *
Omröstning på distans: första omgången – ändringsförslag ***
kl. 9.00–10.30
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. 10.30.
5.	Inrättande av Fonden för en rättvis omställning
TRAN/9/02354
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Föredragande av yttrande:

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

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

BUDG*, ECON*, EMPL*, ENVI*, ITRE*, TRAN, AGRI
 
	Antagande av ändringsförslag
Omröstningen på distans avslutas ***
6.	Översyn av TEN-T: de första riktlinjerna och resultaten av ett samråd med berörda parter - Diskussion med Adina Vălean, kommissionsledamot med ansvar för transportfrågor
7.	Europaåret för järnvägen (2021)
TRAN/9/02655
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Föredragande:

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

TRAN


Rådgivande utskott:

ENVI, ITRE, REGI, CULT
 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 6 juli 2020 kl. 12.00
8.	Rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Föredragande:

Dominique Riquet (Renew)

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)
23 juni 2020 kl. 13.00–14.00
9.	Inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)
TRAN/9/02779
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Föredragande av yttrande:

Tilly Metz (Verts/ALE)

Ansvarigt utskott:

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)

Rådgivande utskott:

ECON, EMPL, ITRE*, TRAN, REGI, AGRI
 
	Behandling av ändringsförslag
10.	Formellt inledande av slutomröstning
* * *
Omröstning på distans: andra omgången – slutomröstning ***
kl. 14.00–15.00
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. 15.00.
11.	Inrättande av Fonden för en rättvis omställning
TRAN/9/02354
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Föredragande av yttrande:

Dominique Riquet (Renew)

Ansvarigt utskott:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)

Rådgivande utskott:

BUDG*, ECON*, EMPL*, ENVI*, ITRE*, TRAN, AGRI
 
	Antagande av förslag till yttrande
Omröstningen på distans avslutas ***
12.	Övriga frågor
13.	Kommande sammanträden
	13–14 juli 2020

