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Commissie vervoer en toerisme

TRAN(2020)0713_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 13 juli 2020, 13.45 - 15.45 uur
Dinsdag 14 juli 2020, 9.00 - 11.00 uur
Zaal: József Antall (2Q2)
13 juli 2020, 13.45 - 15.45 uur
Met deelname op afstand van TRAN-leden
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Officiële opening van de stemming over amendementen
Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap
4.	Bezoek van Andreas Scheuer, Duits Bondsminister - Ministerie van Vervoer en Digitale Infrastructuur (deelname op afstand)
* * *
5.	Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Rapporteur:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Bevoegd:

TRAN


 
	Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)
* * *
*** Stemming op afstand: eerste ronde - amendementen ***
Alle leden die deelnemen aan de stemming – hetzij in de vergaderzaal, hetzij op afstand – stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukt stembiljet met stemlijst. Zij kunnen hun stembiljet opsturen tot 16.15 uur.
6.	Vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)
TRAN/9/02779
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Rapporteur voor advies:

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

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

ECON, EMPL, ITRE*, TRAN, REGI, AGRI
 
	Goedkeuring amendementen
7.	Kunstmatige intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voor zover dit van toepassing is op de EU, op het gebied van civiel en militair gebruik en staatsgezag buiten de werkingssfeer van het strafrecht
TRAN/9/02273
	2020/2013(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

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

AFET*, IMCO, TRAN, LIBE, AFCO
 
	Goedkeuring amendementen
8.	Intellectuele-eigendomsrechten voor de ontwikkeling van technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie
TRAN/9/02281
	2020/2015(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

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

IMCO, TRAN, CULT, AFCO
 
	Goedkeuring amendementen
9.	Kader voor ethische aspecten van kunstmatige intelligentie, robotica en aanverwante technologieën
TRAN/9/02264
	2020/2012(INL)	

Rapporteur voor advies:

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

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

AFET*, EMPL, ENVI, IMCO*, TRAN*, CULT, LIBE*, AFCO
 
	Goedkeuring amendementen
10.	Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie
TRAN/9/02277
	2020/2014(INL)	

Rapporteur voor advies:

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

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

IMCO, TRAN, LIBE
 
	Goedkeuring amendementen
11.	Investeringsplan voor een duurzaam Europa - financiering van de Green Deal
TRAN/9/02786
	2020/2058(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

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

ENVI*, ITRE, TRAN, AGRI, CULT
 
	Goedkeuring amendementen
*** Einde van de stemming op afstand ***
* * *
14 juli 2020, 9.00 - 11.00 uur
12.	Officiële opening van de eindstemming
13.	Gedachtewisseling met Kerstin Jorna, directeur-generaal voor Interne Markt, Europese Commissie, over de aspecten op het gebied van toerisme van het EU-herstelplan en het herziene MFL
14.	Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen
TRAN/9/03402

Rapporteur:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 
	Gedachtewisseling
* * *
*** Stemming op afstand: tweede ronde - eindstemming ***

Alle leden die deelnemen aan de stemming – hetzij in de vergaderzaal, hetzij op afstand – stemmen per e-mail aan de hand van een gedrukt stembiljet met stemlijst. Zij kunnen hun stembiljet opsturen tot 11.30 uur.
15.	Stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Rapporteur:

Dominique Riquet (Renew)

Bevoegd:

TRAN


 
	Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
16.	Vaststelling van een kader voor de totstandbrenging van klimaatneutraliteit en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1999 (Europese klimaatwet)
TRAN/9/02779
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Rapporteur voor advies:

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

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
17.	Kunstmatige intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voor zover dit van toepassing is op de EU, op het gebied van civiel en militair gebruik en staatsgezag buiten de werkingssfeer van het strafrecht
TRAN/9/02273
	2020/2013(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
18.	Intellectuele-eigendomsrechten voor de ontwikkeling van technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie
TRAN/9/02281
	2020/2015(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

JURI
Stéphane Séjourné (Renew)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
19.	Kader voor ethische aspecten van kunstmatige intelligentie, robotica en aanverwante technologieën
TRAN/9/02264
	2020/2012(INL)	

Rapporteur voor advies:

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

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
20.	Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie
TRAN/9/02277
	2020/2014(INL)	

Rapporteur voor advies:

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

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
21.	Investeringsplan voor een duurzaam Europa - financiering van de Green Deal
TRAN/9/02786
	2020/2058(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
 
	Goedkeuring ontwerpadvies
*** Einde van de stemming op afstand ***
22.	Rondvraag
23.	Volgende vergaderingen
	2 september 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)
3 september 2020, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)
* * *

