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Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

TRAN(2020)1012_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, από 10.00 έως 11.00 και από 13.45 έως 15.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q2)
12 Οκτωβρίου 2020, από 10.00 έως 11.00
Με την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της επιτροπής TRAN
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	2-3 Σεπτεμβρίου 2020	PV – PE657.180v01-00
3.	Ανακοινώσεις της προέδρου
4.	Επίσημη έναρξη των ψηφοφοριών επί των τροπολογιών
* * *
***Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας: πρώτος γύρος – τροπολογίες ***
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία – είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων είτε εξ αποστάσεως – ψηφίζουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων εντύπων έκφρασης ψήφου. Οι βουλευτές μπορούν να στείλουν τα έντυπα έκφρασης ψήφου τους έως τις 11.30
5.	Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων (2021)
TRAN/9/02655
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Εισηγήτρια:

Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)
PR – PE652.338v01-00
AM – PE654.016v01-00
Επί της ουσίας:

TRAN


Γνωμοδοτήσεις:

ENVI, ITRE, REGI, CULT
 
	Έγκριση των τροπολογιών
6.	Θέσπιση μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
TRAN/9/03342
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Roberts Zīle (ECR)
PA – PE653.990v01-00
AM – PE657.214v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)
PR – PE655.950v02-00
AM – PE657.422v01-00
AM – PE655.953v01-00
AM – PE657.420v01-00
AM – PE657.421v02-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
7.	Μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
TRAN/9/03105
	2020/2131(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

João Ferreira (GUE/NGL)
PA – PE652.524v01-00
AM – PE657.173v01-00
Επί της ουσίας:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Έγκριση των τροπολογιών
***Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
* * *
Κεκλεισμένων των θυρών
8.	Επικαιροποίηση σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου για θέματα που συνδέονται με τις μεταφορές, Ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
12 Οκτωβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45
9.	Επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τον ΕΕΟ ΙΙ +, Παρουσίαση από την Adina-Ioana Vălean, Επίτροπο αρμόδια για τις μεταφορές
10.	Συνδεσιμότητα και σχέσεις ΕΕ-Ασίας
TRAN/9/03576
	2020/2115(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Angel Dzhambazki (ECR)
PA – PE657.369v01-00
Επί της ουσίας:

AFET*
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

Γνωμοδοτήσεις:

INTA*, TRAN*
 
	Ανταλλαγή απόψεων
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 14 Οκτωβρίου 2020, ώρα 12.00
11.	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)
12.	Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»
CJ05/9/01732
***I	2018/0228(COD)	COM(2018)0438 – C8-0255/2018

Εισηγητές:

Marian-Jean Marinescu (PPE)
Dominique Riquet (Renew)
Henna Virkkunen (PPE)

Επί της ουσίας:

ITRE, TRAN


 
• Ενημέρωση της επιτροπής σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3 του Κανονισμού) (προς επιβεβαίωση)
13.	Επίσημη έναρξη των τελικών ψηφοφοριών
* * *
Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας: δεύτερος γύρος – τελική ψηφοφορία ***
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία – είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων είτε εξ αποστάσεως – ψηφίζουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων εντύπων έκφρασης ψήφου. Οι βουλευτές μπορούν να στείλουν τα έντυπα έκφρασης ψήφου τους έως τις 17.00.
14.	Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων (2021)
TRAN/9/02655
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Εισηγήτρια:

Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)
PR – PE652.338v01-00
AM – PE654.016v01-00
Επί της ουσίας:

TRAN


Γνωμοδοτήσεις:

ENVI
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


ITRE
Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση


REGI
Martina Michels (GUE/NGL)
AD – PE652.352v02-00
AM – PE652.573v01-00

CULT
Dace Melbārde (ECR)
AD – PE650.707v02-00
AM – PE653.797v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
15.	Θέσπιση μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
TRAN/9/03342
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Roberts Zīle (ECR)
PA – PE653.990v01-00
AM – PE657.214v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG, ECON*
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)
PR – PE655.950v02-00
AM – PE657.422v01-00
AM – PE655.953v01-00
AM – PE657.420v01-00
AM – PE657.421v02-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
16.	Μια νέα στρατηγική για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ
TRAN/9/03105
	2020/2131(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

João Ferreira (GUE/NGL)
PA – PE652.524v01-00
AM – PE657.173v01-00
Επί της ουσίας:

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
Γνωμοδοτήσεις:

INTA, ECON, EMPL, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
***Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
17.	Διάφορα
18.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	28-29 Οκτωβρίου 2020

