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Utskottet för transport och turism

TRAN(2020)1012_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 12 oktober 2020 kl. 10.00–11.00 och kl. 13.45–15.45
Bryssel
Lokal: József Antall (4Q2)
12 oktober 2020 kl. 10.00–11.00
TRAN-utskottets ledamöter deltar på distans
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Justering av sammanträdesprotokoll
	2–3 september 2020	PV – PE657.180v01-00
3.	Meddelanden från ordföranden
4.	Formellt inledande av omröstningar om ändringsförslag
* * *
***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. 11.30.
5.	Europaåret för järnvägen (2021)
TRAN/9/02655
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Föredragande:

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

TRAN


Rådgivande utskott:

ENVI, ITRE, REGI, CULT
 
	Antagande av ändringsförslag
6.	Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens
TRAN/9/03342
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Föredragande av yttrande:

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

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
 
	Antagande av ändringsförslag
7.	En ny strategi för europeiska små och medelstora företag
TRAN/9/03105
	2020/2131(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

ITRE
Paolo Borchia (ID)
PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00
 
	Antagande av ändringsförslag
Omröstningen på distans avslutas ***
* * *
Inom stängda dörrar
8.	Uppdatering om framstegen i förhandlingarna om transportrelaterade frågor mellan EU och Förenade kungariket, diskussion med kommissionen
12 oktober 2020 kl. 13.45–15.45
9.	Uppdatering av SES 2+-lagstiftningen, föredragning av Adina-Ioana Vălean, kommissionsledamot med ansvar för transport
10.	Konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien
TRAN/9/03576
	2020/2115(INI)	

Föredragande av yttrande:

Angel Dzhambazki (ECR)
PA – PE657.369v01-00
Ansvarigt utskott:

AFET*
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)

Rådgivande utskott:

INTA*, TRAN*
 
	Diskussion
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 14 oktober 2020 kl. 12.00
11.	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)
12.	Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa
CJ05/9/01732
***I	2018/0228(COD)	COM(2018)0438 – C8-0255/2018

Föredragande:

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

Ansvarigt utskott:

ITRE, TRAN


 
• Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3 (obekräftat)
13.	Formellt inledande av slutomröstningen
* * *
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. 17.00.
14.	Europaåret för järnvägen (2021)
TRAN/9/02655
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Föredragande:

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

TRAN


Rådgivande utskott:

ENVI
Beslut: inget yttrande


ITRE
Beslut: inget yttrande


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
 
	Antagande av förslag till betänkande
Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
15.	Inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens
TRAN/9/03342
***I	2020/0104(COD)	COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Föredragande av yttrande:

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

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
 
	Antagande av förslag till yttrande
16.	En ny strategi för europeiska små och medelstora företag
TRAN/9/03105
	2020/2131(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

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

INTA, ECON, EMPL, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI
 
	Antagande av förslag till yttrande
Omröstningen på distans avslutas ***
17.	Övriga frågor
18.	Kommande sammanträden
	28–29 oktober 2020

