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Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

TRAN(2020)0713_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020, από 13.45 έως 15.45
Τρίτη 14 Ιουλίου 2020, από 9.00 έως 11.00
Αίθουσα: József Antall (2Q2)
13 Ιουλίου 2020, από 13.45 έως 15.45
Με την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της TRAN
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Επίσημη έναρξη των ψηφοφοριών επί των τροπολογιών
Παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρίας του Συμβουλίου
4.	Επίσκεψη του Γερμανού υπουργού κ. Andreas Scheuer - Υπουργείο Μεταφορών και Ψηφιακών Υποδομών (εξ αποστάσεως συμμετοχή)
* * *
5.	Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Εισηγητής:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
* * *
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας: πρώτος γύρος – τροπολογίες ***
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία – είτε αυτοπροσώπως στην αίθουσα συνεδριάσεων είτε εξ αποστάσεως – ψηφίζουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων καταλόγων ψηφοφορίας. Οι βουλευτές μπορούν να στείλουν τα έντυπα έκφρασης ψήφου τους έως τις 16.15
6.	Θέσπιση του πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)
TRAN/9/02779
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

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

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

ECON, EMPL, ITRE*, TRAN, REGI, AGRI
 
	Έγκριση των τροπολογιών
7.	Τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στον βαθμό που επηρεάζεται η ΕΕ στους τομείς της πολιτικής και στρατιωτικής χρήσης και της κρατικής εξουσίας εκτός του πεδίου της ποινικής δικαιοσύνης
TRAN/9/02273
	2020/2013(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Ondřej Kovařík (Renew)
PA – PE646.912v01-00
AM – PE652.622v01-00
Επί της ουσίας:

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

AFET*, IMCO, TRAN, LIBE, AFCO
 
	Έγκριση των τροπολογιών
8.	Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης
TRAN/9/02281
	2020/2015(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Andor Deli (PPE)
PA – PE648.605v02-00
AM – PE652.368v01-00
Επί της ουσίας:

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

IMCO, TRAN, CULT, AFCO
 
	Έγκριση των τροπολογιών
9.	Πλαίσιο δεοντολογικών πτυχών της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών
TRAN/9/02264
	2020/2012(INL)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Valter Flego (Renew)
PA – PE646.983v01-00
AM – PE650.440v01-00
DT – PE650.491v01-00
Επί της ουσίας:

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

AFET*, EMPL, ENVI, IMCO*, TRAN*, CULT, LIBE*, AFCO
 
	Έγκριση των τροπολογιών
10.	Καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη
TRAN/9/02277
	2020/2014(INL)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PA – PE646.911v01-00
AM – PE652.306v01-00
Επί της ουσίας:

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

IMCO, TRAN, LIBE
 
	Έγκριση των τροπολογιών
11.	Επενδυτικό Σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη - Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας
TRAN/9/02786
	2020/2058(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Caroline Nagtegaal (Renew)
PA – PE652.287v01-00
AM – PE653.808v01-00
Επί της ουσίας:

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

ENVI*, ITRE, TRAN, AGRI, CULT
 
	Έγκριση των τροπολογιών
*** Λήξη της εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
* * *
14 Ιουλίου 2020, από 9.00 έως 11.00
12.	Επίσημη έναρξη των τελικών ψηφοφοριών
13.	Ανταλλαγή απόψεων με την Kerstin Jorna, Γενική Διευθύντρια για την Εσωτερική Αγορά, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τις πτυχές του τουρισμού στο σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ και το αναθεωρημένο ΠΔΠ
14.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
TRAN/9/03402

Εισηγητής:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 
	Ανταλλαγή απόψεων
* * *
***Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας: δεύτερος γύρος – τελικές ψηφοφορίες ***

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία – είτε αυτοπροσώπως στην αίθουσα συνεδριάσεων είτε εξ αποστάσεως – ψηφίζουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων καταλόγων ψηφοφορίας. Οι βουλευτές μπορούν να στείλουν τα έντυπα έκφρασης ψήφου τους έως τις 11.30.
15.	Μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Εισηγητής:

Dominique Riquet (Renew)

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
16.	Θέσπιση του πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 (ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα)
TRAN/9/02779
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

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

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
17.	Τεχνητή νοημοσύνη: ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στον βαθμό που επηρεάζεται η ΕΕ στους τομείς της πολιτικής και στρατιωτικής χρήσης και της κρατικής εξουσίας εκτός του πεδίου της ποινικής δικαιοσύνης
TRAN/9/02273
	2020/2013(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Ondřej Kovařík (Renew)
PA – PE646.912v01-00
AM – PE652.622v01-00
Επί της ουσίας:

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
18.	Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης
TRAN/9/02281
	2020/2015(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Andor Deli (PPE)
PA – PE648.605v02-00
AM – PE652.368v01-00
Επί της ουσίας:

JURI
Stéphane Séjourné (Renew)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
19.	Πλαίσιο δεοντολογικών πτυχών της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και συναφών τεχνολογιών
TRAN/9/02264
	2020/2012(INL)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Valter Flego (Renew)
PA – PE646.983v01-00
AM – PE650.440v01-00
DT – PE650.491v01-00
Επί της ουσίας:

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
20.	Καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη
TRAN/9/02277
	2020/2014(INL)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PA – PE646.911v01-00
AM – PE652.306v01-00
Επί της ουσίας:

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
21.	Επενδυτικό Σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη - Τρόποι χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας
TRAN/9/02786
	2020/2058(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Caroline Nagtegaal (Renew)
PA – PE652.287v01-00
AM – PE653.808v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
*** Λήξη της εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
22.	Διάφορα
23.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	2 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
3 Σεπτεμβρίου 2020, από 9.00 έως 12.30 (Βρυξέλλες)
* * *

