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Komisja Transportu i Turystyki

TRAN(2020)0713_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Poniedziałek 13 lipca 2020 r., w godz. 13.45 – 15.45
Wtorek 14 lipca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00
Sala: József Antall (2Q2)
13 lipca 2020 r., w godz. 13.45 – 15.45
Przy zdalnym udziale członków komisji TRAN
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącej
3.	Oficjalne otwarcie głosowań nad poprawkami
Przedstawienie programu prezydencji Rady
4.	Wizyta niemieckiego ministra transportu i infrastruktury cyfrowej Andreasa Scheuera (udział zdalny)
* * *
5.	Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Sprawozdawca:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Przedm. właśc.:

TRAN


 
	Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)
* * *
***Procedura głosowania zdalnego: pierwsza tura – poprawki***
Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu – obecni na sali posiedzeń lub uczestniczący zdalnie – będą głosować za pośrednictwem poczty elektronicznej i korzystać z wydrukowanych papierowych kart-list do głosowania. Posłowie mogą przesłać swoje karty do głosowania do godz. 16.15.
6.	Ustanowienie ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)
TRAN/9/02779
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

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

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

ECON, EMPL, ITRE*, TRAN, REGI, AGRI
 
	Przyjęcie poprawek
7.	Sztuczna inteligencja: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim dotyczy ono UE, w dziedzinie zastosowań cywilnych i wojskowych oraz kwestie kompetencji państwa poza wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych
TRAN/9/02273
	2020/2013(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

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

AFET*, IMCO, TRAN, LIBE, AFCO
 
	Przyjęcie poprawek
8.	Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji
TRAN/9/02281
	2020/2015(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

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

IMCO, TRAN, CULT, AFCO
 
	Przyjęcie poprawek
9.	Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii
TRAN/9/02264
	2020/2012(INL)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

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

AFET*, EMPL, ENVI, IMCO*, TRAN*, CULT, LIBE*, AFCO
 
	Przyjęcie poprawek
10.	System odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję
TRAN/9/02277
	2020/2014(INL)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

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

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

IMCO, TRAN, LIBE
 
	Przyjęcie poprawek
11.	Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy - Jak finansować Zielony Ład
TRAN/9/02786
	2020/2058(INI)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

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

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

ENVI*, ITRE, TRAN, AGRI, CULT
 
	Przyjęcie poprawek
***Koniec procedury głosowania zdalnego***
* * *
14 lipca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00
12.	Oficjalne otwarcie głosowań końcowych
13.	Wymiana poglądów z dyrektor generalną ds. rynku wewnętrznego w Komisji Europejskiej Kerstin Jorną na temat aspektów związanych z turystyką w ramach unijnego planu naprawy gospodarczej i zmienionych WRF
14.	Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje
TRAN/9/03402

Sprawozdawca:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 
	Wymiana poglądów
* * *
***Procedura głosowania zdalnego: druga tura – głosowania końcowe***

Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu – obecni na sali posiedzeń lub uczestniczący zdalnie – będą głosować za pośrednictwem poczty elektronicznej i korzystać z wydrukowanych papierowych kart-list do głosowania. Posłowie mogą przesłać swoje karty do głosowania do godz. 11.30.
15.	Usprawnienie środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Sprawozdawca:

Dominique Riquet (Renew)

Przedm. właśc.:

TRAN


 
	Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych
16.	Ustanowienie ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie)
TRAN/9/02779
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

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

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
17.	Sztuczna inteligencja: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim dotyczy ono UE, w dziedzinie zastosowań cywilnych i wojskowych oraz kwestie kompetencji państwa poza wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych
TRAN/9/02273
	2020/2013(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
18.	Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji
TRAN/9/02281
	2020/2015(INI)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

JURI
Stéphane Séjourné (Renew)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
19.	Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii
TRAN/9/02264
	2020/2012(INL)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
20.	System odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję
TRAN/9/02277
	2020/2014(INL)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

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

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
21.	Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy - Jak finansować Zielony Ład
TRAN/9/02786
	2020/2058(INI)	

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

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

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
***Koniec procedury głosowania zdalnego***
22.	Sprawy różne
23.	Następne posiedzenia
	2 września 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)
3 września 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)
* * *

