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Комисия по транспорт и туризъм

TRAN(2020)1028_2
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Сряда, 28 октомври 2020 г., 13.45–15.45 ч.
Четвъртък, 29 октомври 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 11.30–12.30 ч. и 13.45–15.45 ч.
Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2)
28 октомври 2020 г., 13.45–15.45 ч.
С дистанционно участие на членовете на комисията по транспорт и туризъм (TRAN)
1.	Приемане на дневния ред
2.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	23-24 септември 2020 г.	PV – PE658.728v01-00
3.	Съобщения на председателя
4.	Разработване на стратегия на ЕС за устойчив туризъм
TRAN/9/02625
	2020/2038(INI)	

Докладчик:

Клаудия Монтейру де Агиар (PPE)
PR – PE657.187v01-00
Водеща:

TRAN


Подпомагащи:

AGRI, CULT
 
	Разглеждане на проекта на доклад
Краен срок за внасяне на измененията: 9 ноември 2020 г., 14.00 ч.
5.	Технически и оперативни мерки за по-ефикасен и по-чист морски транспорт
TRAN/9/02084
	2019/2193(INI)	

Докладчик:

Карима Дели (Verts/ALE)
PR – PE658.855v01-00
Водеща:

TRAN


Подпомагаща:

ENVI
 
	Разглеждане на проекта на доклад
Краен срок за внасяне на измененията: 6 ноември 2020 г., 12.00 ч.
6.	Споразумение за безопасност на гражданското въздухоплаване между Европейския съюз и Япония
TRAN/9/02191
***	2019/0275(NLE)	09292/2020 – C9-0205/2020

Докладчик:

Клаудия Монтейру де Агиар (PPE)
PR – PE657.272v01-00
Водеща:

TRAN


 
	Разглеждане на проекта на доклад
Краен срок за внасяне на измененията: 10 ноември 2020 г., 12.00 ч.
7.	Създаване на Механизъм за свързване на Европа
CJ05/9/01732
***I	2018/0228(COD)	COM(2018)0438 – C8-0255/2018

Докладчици:

Мариан‑Жан Маринеску (PPE)
Доминик Рике (Renew)
Хена Виркунен (PPE)

Водеща:

ITRE, TRAN


 
Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3 от Правилника за дейността)
8.	Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.)
TRAN/9/02655
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Докладчик:

Анна Депарне-Груненберг (Verts/ALE)

Водеща:

TRAN


Подпомагащи:

ENVI, ITRE, REGI, CULT
 
	Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)
* * *
29 октомври 2020 г., 9.00–11.00 ч.
9.	Официално откриване на окончателното гласуване
10.	Контрол: Делегиран акт за удължаване на срока на временната отмяна на правилата за разпределяне на слотовете на летищата, размяна на мнения с Комисията
11.	Преразглеждане на насоките за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)
TRAN/9/02083
	2019/2192(INI)	

Докладчик:

Йенс Гизеке (PPE)
PR – PE646.914v01-00
AM – PE657.319v01-00
Водеща:

TRAN


 
	Разглеждане на измененията
***Процедура за дистанционно гласуване ***
Всички членове на ЕП, участващи в гласуването – присъстващи в заседателната зала на комисията или участващи дистанционно, ще гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване. Членовете на ЕП могат да изпращат бюлетините си до 11.30 ч.
12.	Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Докладчик:

Богуслав Либерадзки (S&D)

Водеща:

TRAN


 
	Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори
***Край на процедурата за дистанционно гласуване ***
13.	Нов план за действие за кръгова икономика
TRAN/9/02953
	2020/2077(INI)	

Докладчик по становище:

Юта Паулус (Verts/ALE)
PA – PE655.632v01-00
AM – PE657.253v01-00
Водеща:

ENVI*
Ян Хойтема (Renew)
PR – PE652.387v02-00
Подпомагащи:

INTA, EMPL, ITRE*, IMCO*, TRAN, AGRI
 
	Разглеждане на измененията
* * *
29 октомври 2020 г., 11.30–12.30 ч.
При закрити врати
14.	Заседание на координаторите
отделен дневен ред
* * *
29 октомври 2020 г., 13.45–15.45 ч.
15.	Европейска седмица за равенство между половете: Жените в транспорта, Размяна на мнения с г-жа Елизабет Котхаус, ГД „Мобилност и транспорт“
16.	Размяна на мнения с изпълнителния директор на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) Патрик Ки
17.	Разни въпроси
18.	Следващи заседания
	10 ноември 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 13.45–15.45 ч. (Брюксел)
очаква се потвърждение

