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Utskottet för transport och turism

TRAN(2020)0713_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 13 juli 2020 kl. 13.45–15.45
Tisdagen den 14 juli 2020 kl. 9.00–11.00
Lokal: József Antall (2Q2)
13 juli 2020 kl. 13.45–15.45
TRAN-utskottets ledamöter deltar på distans
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Formellt inledande av omröstningar om ändringsförslag
Redogörelse för rådsordförandeskapets program
4.	Besök av den tyska förbundsministern Andreas Scheuer, ministeriet för transport och digital infrastruktur (deltagande på distans)
* * *
5.	Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Föredragande:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)
* * *
***Omröstning på distans: första omgången – ändringsförslag ***
Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans – röstar via e-post med hjälp av utskrivna röstblanketter. Ledamöterna kan skicka sina röstblanketter fram till kl. 16.15.
6.	Inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)
TRAN/9/02779
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Föredragande av yttrande:

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

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

ECON, EMPL, ITRE*, TRAN, REGI, AGRI
 
	Antagande av ändringsförslag
7.	Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt, i den mån som EU påverkas, på de civila och militära användningsområdena och om statens befogenheter utanför det straffrättsliga området
TRAN/9/02273
	2020/2013(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

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

AFET*, IMCO, TRAN, LIBE, AFCO
 
	Antagande av ändringsförslag
8.	Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens
TRAN/9/02281
	2020/2015(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

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

IMCO, TRAN, CULT, AFCO
 
	Antagande av ändringsförslag
9.	Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
TRAN/9/02264
	2020/2012(INL)	

Föredragande av yttrande:

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

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

AFET*, EMPL, ENVI, IMCO*, TRAN*, CULT, LIBE*, AFCO
 
	Antagande av ändringsförslag
10.	Skadeståndsordning för artificiell intelligens
TRAN/9/02277
	2020/2014(INL)	

Föredragande av yttrande:

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

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

IMCO, TRAN, LIBE
 
	Antagande av ändringsförslag
11.	Investeringsplanen för ett hållbart Europa - Finansieringen av den gröna given
TRAN/9/02786
	2020/2058(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

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

ENVI*, ITRE, TRAN, AGRI, CULT
 
	Antagande av ändringsförslag
***Omröstningen på distans avslutas***
* * *
14 juli 2020 kl. 9.00–11.00
12.	Formellt inledande av slutomröstning
13.	Diskussion med Kerstin Jorna, generaldirektör för GD Inre marknaden, kommissionen, om turismaspekterna med avseende på EU:s återhämtningsplan och den reviderade fleråriga budgetramen
14.	Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt
TRAN/9/03402

Föredragande:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 
	Diskussion
* * *
***Omröstning på distans: andra omgången – slutomröstning***

Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i sammanträdeslokalen och de som deltar på distans – röstar via e-post med hjälp av utskrivna röstblanketter. Ledamöterna kan skicka sina röstblanketter fram till kl. 11.30.
15.	Rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Föredragande:

Dominique Riquet (Renew)

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar
16.	Inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeisk klimatlag)
TRAN/9/02779
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Föredragande av yttrande:

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

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
17.	Artificiell intelligens: frågor om tolkning och tillämpning av internationell rätt, i den mån som EU påverkas, på de civila och militära användningsområdena och om statens befogenheter utanför det straffrättsliga området
TRAN/9/02273
	2020/2013(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
18.	Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens
TRAN/9/02281
	2020/2015(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

JURI
Stéphane Séjourné (Renew)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
19.	Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
TRAN/9/02264
	2020/2012(INL)	

Föredragande av yttrande:

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

JURI*
Ibán García Del Blanco (S&D)
PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
20.	Skadeståndsordning för artificiell intelligens
TRAN/9/02277
	2020/2014(INL)	

Föredragande av yttrande:

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

JURI
Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
21.	Investeringsplanen för ett hållbart Europa - Finansieringen av den gröna given
TRAN/9/02786
	2020/2058(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
***Omröstningen på distans avslutas***
22.	Övriga frågor
23.	Kommande sammanträden
	2 september 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)
3 september 2020 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)
* * *

