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Výbor pro dopravu a cestovní ruch

TRAN(2020)0713_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Pondělí 13. července 2020, 13:45–15:45
Úterý 14. července 2020, 9:00–11:00
Místnost: József Antall (2Q2)
13. července 2020, 13:45–15:45
S účastí členů výboru TRAN na dálku
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedkyně
3.	Formální zahájení hlasování o pozměňovacích návrzích
Představení programu předsednictví Rady
4.	Návštěva německého spolkového ministra Andrease Scheuera - Ministerstvo pro dopravu a digitální infrastrukturu (vzdálená účast)
* * *
5.	Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Zpravodaj:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Příslušný výbor:

TRAN


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)
* * *
***Hlasování na dálku: první kolo – pozměňovací návrhy***
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování – ať už jsou přítomni v zasedací místnosti, nebo se schůze účastní na dálku – budou hlasovat elektronickou poštou pomocí hlasovacích seznamů na tištěných hlasovacích lístcích. Poslanci mohou své hlasovací lístky zaslat až do 16:15.
6.	Stanovení rámce pro dosažení klimatické neutrality a změna nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)
TRAN/9/02779
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Zpravodajka:

Tilly Metz (Verts/ALE)
PA – PE650.613v01-00
AM – PE652.582v01-00
AM – PE652.581v01-00
Příslušný výbor:

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
Stanoviska:

ECON, EMPL, ITRE*, TRAN, REGI, AGRI
 
	přijetí pozměňovacích návrhů
7.	Umělá inteligence: otázky interpretace a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to týká EU, v oblastech civilního a vojenského využití a státní správy mimo oblast trestního práva
TRAN/9/02273
	2020/2013(INI)	

Zpravodaj:

Ondřej Kovařík (Renew)
PA – PE646.912v01-00
AM – PE652.622v01-00
Příslušný výbor:

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
Stanoviska:

AFET*, IMCO, TRAN, LIBE, AFCO
 
	přijetí pozměňovacích návrhů
8.	Práva duševního vlastnictví pro rozvoj technologií umělé inteligence
TRAN/9/02281
	2020/2015(INI)	

Zpravodaj:

Andor Deli (PPE)
PA – PE648.605v02-00
AM – PE652.368v01-00
Příslušný výbor:

JURI
Stéphane Séjourné (Renew)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
Stanoviska:

IMCO, TRAN, CULT, AFCO
 
	přijetí pozměňovacích návrhů
9.	Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií
TRAN/9/02264
	2020/2012(INL)	

Zpravodaj:

Valter Flego (Renew)
PA – PE646.983v01-00
AM – PE650.440v01-00
DT – PE650.491v01-00
Příslušný výbor:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
Stanoviska:

AFET*, EMPL, ENVI, IMCO*, TRAN*, CULT, LIBE*, AFCO
 
	přijetí pozměňovacích návrhů
10.	Systém občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci
TRAN/9/02277
	2020/2014(INL)	

Zpravodajka:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PA – PE646.911v01-00
AM – PE652.306v01-00
Příslušný výbor:

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
Stanoviska:

IMCO, TRAN, LIBE
 
	přijetí pozměňovacích návrhů
11.	Investiční plán pro udržitelnou Evropu - financování Zelené dohody pro Evropu
TRAN/9/02786
	2020/2058(INI)	

Zpravodajka:

Caroline Nagtegaal (Renew)
PA – PE652.287v01-00
AM – PE653.808v01-00
Příslušný výbor:

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
Stanoviska:

ENVI*, ITRE, TRAN, AGRI, CULT
 
	přijetí pozměňovacích návrhů
***Konec hlasování na dálku***
* * *
14. července 2020, 9:00–11:00
12.	Formální zahájení konečných hlasování
13.	Výměna názorů s Kerstin Jornaovou, generální ředitelkou pro vnitřní trh, Evropská komise, o unijním plánu oživení a revidovaném VFR z hlediska cestovního ruchu
14.	Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly
TRAN/9/03402

Zpravodaj:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 
	výměna názorů
* * *
***Hlasování na dálku: druhé kolo – konečná hlasování ***

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování – ať už jsou přítomni v zasedací místnosti, nebo se schůze účastní na dálku – budou hlasovat elektronickou poštou pomocí hlasovacích seznamů na tištěných hlasovacích lístcích. Poslanci mohou své hlasovací lístky zaslat až do 11:30.
15.	Zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Zpravodaj:

Dominique Riquet (Renew)

Příslušný výbor:

TRAN


 
	hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání
16.	Stanovení rámce pro dosažení klimatické neutrality a změna nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)
TRAN/9/02779
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Zpravodajka:

Tilly Metz (Verts/ALE)
PA – PE650.613v01-00
AM – PE652.582v01-00
AM – PE652.581v01-00
Příslušný výbor:

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
17.	Umělá inteligence: otázky interpretace a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to týká EU, v oblastech civilního a vojenského využití a státní správy mimo oblast trestního práva
TRAN/9/02273
	2020/2013(INI)	

Zpravodaj:

Ondřej Kovařík (Renew)
PA – PE646.912v01-00
AM – PE652.622v01-00
Příslušný výbor:

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
18.	Práva duševního vlastnictví pro rozvoj technologií umělé inteligence
TRAN/9/02281
	2020/2015(INI)	

Zpravodaj:

Andor Deli (PPE)
PA – PE648.605v02-00
AM – PE652.368v01-00
Příslušný výbor:

JURI
Stéphane Séjourné (Renew)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
19.	Rámec pro etické aspekty umělé inteligence, robotiky a souvisejících technologií
TRAN/9/02264
	2020/2012(INL)	

Zpravodaj:

Valter Flego (Renew)
PA – PE646.983v01-00
AM – PE650.440v01-00
DT – PE650.491v01-00
Příslušný výbor:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
20.	Systém občanskoprávní odpovědnosti za umělou inteligenci
TRAN/9/02277
	2020/2014(INL)	

Zpravodajka:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PA – PE646.911v01-00
AM – PE652.306v01-00
Příslušný výbor:

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
21.	Investiční plán pro udržitelnou Evropu - financování Zelené dohody pro Evropu
TRAN/9/02786
	2020/2058(INI)	

Zpravodajka:

Caroline Nagtegaal (Renew)
PA – PE652.287v01-00
AM – PE653.808v01-00
Příslušný výbor:

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
***Konec hlasování na dálku***
22.	Různé
23.	Příští schůze
	2. září 2020, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)
3. září 2020, 9:00–12:30 (Brusel)
* * *

