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Comisia pentru transport și turism

TRAN(2020)1012_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 12 octombrie 2020, 10.00 - 11.00 și 13.45 - 15.45
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)
12 octombrie 2020, 10.00 - 11.00
Cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei TRAN
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	2-3 septembrie 2020	PV – PE657.180v01-00

3.	Comunicări ale președinției
4.	Deschiderea oficială a voturilor asupra amendamentelor
* * *
***Procedura de votare de la distanță: prima rundă - amendamente***
Toți deputații 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. Deputații își pot trimite buletinele de vot până la ora 11.30.
5.	Anul european al căilor ferate (2021)
TRAN/9/02655
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Raportoare:

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

TRAN


Avize:

ENVI, ITRE, REGI, CULT
	Adoptarea amendamentelor

6.	Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență
TRAN/9/03342
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Raportor pentru aviz:

Roberts Zīle (ECR)
PA – PE653.990v01-00
AM – PE657.214v01-00
Comisie competentă:

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
	Adoptarea amendamentelor

7.	O nouă strategie pentru IMM-urile europene
TRAN/9/03105
	2020/2131(INI)	

Raportor pentru aviz:

João Ferreira (GUE/NGL)
PA – PE652.524v01-00
AM – PE657.173v01-00
Comisie competentă:

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

***Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***
* * *
Cu ușile închise
8.	Informații actualizate privind progresele înregistrate în cadrul negocierilor dintre UE și Regatul Unit referitoare la chestiuni legate de transport, schimb de opinii cu Comisia Europeană
12 octombrie 2020, 13.45 - 15.45
9.	Actualizarea legislației SES 2 +, prezentare de Adina-Ioana Vălean, comisarul european pentru transporturi
10.	Conectivitatea și relațiile UE-Asia
TRAN/9/03576
	2020/2115(INI)	

Raportor pentru aviz:

Angel Dzhambazki (ECR)
PA – PE657.369v01-00
Comisie competentă:

AFET*
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

Avize:

INTA*, TRAN*
	Schimb de opinii

Termen de depunere a amendamentelor: 14 octombrie 2020, 12.00
11.	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)]

12.	Instituirea Mecanismului pentru Interconectarea Europei
CJ05/9/01732
***I	2018/0228(COD)	COM(2018)0438 – C8-0255/2018

Raportori:

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

Comisie competentă:

ITRE, TRAN


Raport prezentat comisiei privind negocierile [articolul 74 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] (de confirmat)
13.	Deschiderea oficială a voturilor finale
* * *
***Procedura de votare de la distanță: a doua rundă - votul final***
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 17.00.
14.	Anul european al căilor ferate (2021)
TRAN/9/02655
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Raportoare:

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

TRAN


Avize:

ENVI
Decizie: fără aviz


ITRE
Decizie: fără aviz


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
	Adoptarea proiectului de raport

Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale
15.	Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență
TRAN/9/03342
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Raportor pentru aviz:

Roberts Zīle (ECR)
PA – PE653.990v01-00
AM – PE657.214v01-00
Comisie competentă:

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
	Adoptarea proiectului de aviz

16.	O nouă strategie pentru IMM-urile europene
TRAN/9/03105
	2020/2131(INI)	

Raportor pentru aviz:

João Ferreira (GUE/NGL)
PA – PE652.524v01-00
AM – PE657.173v01-00
Comisie competentă:

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

INTA, ECON, EMPL, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI
	Adoptarea proiectului de aviz

***Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***
17.	Chestiuni diverse
18.	Reuniuni următoare
	28-29 octombrie 2020


