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Comisia pentru transport și turism

TRAN(2020)0713_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 13 iulie 2020, 13.45 - 15.45
Marți, 14 iulie 2020, 9.00 - 11.00
Sala: József Antall (2Q2)
13 iulie 2020, 13.45 - 15.45
Cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei TRAN
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Comunicări ale președinției
3.	Deschiderea oficială a voturilor asupra amendamentelor
Prezentarea programului Președinției Consiliului
4.	Vizita ministrului federal german Andreas Scheuer - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Digitale (participare de la distanță)
* * *
5.	Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017
Raportor:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Comisie competentă:

TRAN


	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

* * *
***Procedura de votare de la distanță: prima rundă - amendamente***
Toți membrii care participă la vot - fie prezenți în sala de reuniune, fie participând de la distanță - vor vota prin e-mail utilizând listele de vot cu buletine de vot imprimate. Membrii își pot trimite buletinele de vot până la ora 16.15.
6.	Instituirea cadrului pentru realizarea neutralității climatice și modificarea Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)
TRAN/9/02779
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020
Raportoare pentru aviz:

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

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

ECON, EMPL, ITRE*, TRAN, REGI, AGRI
	Adoptarea amendamentelor

7.	Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile utilizărilor civile și militare, precum și chestiuni legate de autoritatea statului în afara domeniului de aplicare al justiției penale
TRAN/9/02273
	2020/2013(INI)	
Raportor pentru aviz:

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

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

AFET*, IMCO, TRAN, LIBE, AFCO
	Adoptarea amendamentelor

8.	Drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor legate de inteligența artificială
TRAN/9/02281
	2020/2015(INI)	
Raportor pentru aviz:

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

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

IMCO, TRAN, CULT, AFCO
	Adoptarea amendamentelor

9.	Cadrul aspectelor etice legate de inteligența artificială, robotică și tehnologiile conexe
TRAN/9/02264
	2020/2012(INL)	
Raportor pentru aviz:

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

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

AFET*, EMPL, ENVI, IMCO*, TRAN*, CULT, LIBE*, AFCO
	Adoptarea amendamentelor

10.	Un regim de responsabilitate civilă pentru inteligența artificială
TRAN/9/02277
	2020/2014(INL)	
Raportoare pentru aviz:

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

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

IMCO, TRAN, LIBE
	Adoptarea amendamentelor

11.	Planul de investiții pentru o Europă sustenabilă — Modalități de finanțare a Pactului ecologic
TRAN/9/02786
	2020/2058(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

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

ENVI*, ITRE, TRAN, AGRI, CULT
	Adoptarea amendamentelor

***Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***
* * *
14 iulie 2020, 9.00 - 11.00
12.	Deschiderea oficială a voturilor finale
13.	Schimb de opinii cu Kerstin Jorna, directoare generală pentru piața internă, Comisia Europeană, cu privire la aspectele legate de turism ale Planului de redresare al UE și ale CFM revizuit
14.	Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile
TRAN/9/03402
Raportor:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

	Schimb de opinii

* * *
***Procedura de votare de la distanță: a doua rundă - voturile finale***

Toți membrii care participă la vot - fie prezenți în sala de reuniune, fie participând de la distanță - vor vota prin e-mail utilizând listele de vot cu buletine de vot imprimate. Membrii își pot trimite buletinele de vot până la ora 11.30.
15.	Măsuri de simplificare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018
Raportor:

Dominique Riquet (Renew)

Comisie competentă:

TRAN


	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

16.	Instituirea cadrului pentru realizarea neutralității climatice și modificarea Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)
TRAN/9/02779
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020
Raportoare pentru aviz:

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

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

17.	Inteligența artificială: chestiuni legate de interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în măsura în care Uniunea Europeană este afectată în domeniile utilizărilor civile și militare, precum și chestiuni legate de autoritatea statului în afara domeniului de aplicare al justiției penale
TRAN/9/02273
	2020/2013(INI)	
Raportor pentru aviz:

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

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

18.	Drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor legate de inteligența artificială
TRAN/9/02281
	2020/2015(INI)	
Raportor pentru aviz:

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

JURI
Stéphane Séjourné (Renew)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

19.	Cadrul aspectelor etice legate de inteligența artificială, robotică și tehnologiile conexe
TRAN/9/02264
	2020/2012(INL)	
Raportor pentru aviz:

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

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

20.	Un regim de responsabilitate civilă pentru inteligența artificială
TRAN/9/02277
	2020/2014(INL)	
Raportoare pentru aviz:

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

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

21.	Planul de investiții pentru o Europă sustenabilă — Modalități de finanțare a Pactului ecologic
TRAN/9/02786
	2020/2058(INI)	
Raportoare pentru aviz:

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

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

***Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***
22.	Chestiuni diverse
23.	Reuniuni următoare
	2 septembrie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

3 septembrie 2020, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)
* * *

