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Výbor pro dopravu a cestovní ruch

TRAN(2020)1028_2
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Středa 28. října 2020, 13:45–15:45
Čtvrtek 29. října 2020, 9:00–11:00 a 11:30–12:30 a 13:45–15:45
Místnost: József Antall (6Q2)
28. října 2020, 13:45–15:45
S účastí členů výboru TRAN na dálku
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Schválení zápisů ze schůzí:
	23.–24. září 2020	PV – PE658.728v01-00
3.	Sdělení předsedkyně
4.	Vypracování strategie EU pro udržitelný cestovní ruch
TRAN/9/02625
	2020/2038(INI)	

Zpravodajka:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE657.187v01-00
Příslušný výbor:

TRAN


Stanoviska:

AGRI, CULT
 
	projednání návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. listopadu 2020, 14:00
5.	Technická a provozní opatření pro účinnější a ekologičtější námořní dopravu
TRAN/9/02084
	2019/2193(INI)	

Zpravodajka:

Karima Delli (Verts/ALE)
PR – PE658.855v01-00
Příslušný výbor:

TRAN


Stanoviska:

ENVI
 
	projednání návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. listopadu 2020, 12:00
6.	Dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem o bezpečnosti civilního letectví
TRAN/9/02191
***	2019/0275(NLE)	09292/2020 – C9-0205/2020

Zpravodajka:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE657.272v01-00
Příslušný výbor:

TRAN


 
	projednání návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. listopadu 2020, 12:00
7.	Zřízení Nástroje pro propojení Evropy
CJ05/9/01732
***I	2018/0228(COD)	COM(2018)0438 – C8-0255/2018

Zpravodajové:

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

Příslušný výbor:

ITRE, TRAN


 
• Zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)
8.	Evropský rok železnice (2021)
TRAN/9/02655
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Zpravodajka:

Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)

Příslušný výbor:

TRAN


Stanoviska:

ENVI, ITRE, REGI, CULT
 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)
* * *
29. října 2020, 9:00–11:00
9.	Formální zahájení konečného hlasování
10.	Kontrola: akt v přenesené pravomoci o výjimce z povinnosti využívat letištní časy, výměna názorů s Komisí 
11.	Přezkum hlavních směrů pro transevropské dopravní sítě (TEN-T)
TRAN/9/02083
	2019/2192(INI)	

Zpravodaj:

Jens Gieseke (PPE)
PR – PE646.914v01-00
AM – PE657.319v01-00
Příslušný výbor:

TRAN


 
	projednání pozměňovacích návrhů
Hlasování na dálku ***
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, ať budou přítomni v zasedací místnosti, nebo se schůze zúčastní distančně, budou hlasovat elektronickou poštou pomocí hlasovacích seznamů na tištěných hlasovacích lístcích. Poslanci budou moci své hlasovací lístky zasílat do 11:30.
12.	Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Zpravodaj:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Příslušný výbor:

TRAN


 
	hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání
Konec hlasování na dálku ***
13.	Nový akční plán pro oběhové hospodářství
TRAN/9/02953
	2020/2077(INI)	

Zpravodajka:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
PA – PE655.632v01-00
AM – PE657.253v01-00
Příslušný výbor:

ENVI*
Jan Huitema (Renew)
PR – PE652.387v02-00
Stanoviska:

INTA, EMPL, ITRE*, IMCO*, TRAN, AGRI
 
	projednání pozměňovacích návrhů
* * *
29. října 2020, 11:30–12:30
Neveřejná schůze
14.	Schůze koordinátorů
Viz samostatný pořad jednání
* * *
29. října 2020, 13:45–15:45
15.	Evropský týden rovnosti pohlaví 2020: ženy v dopravě, výměna názorů s paní Elisabeth Kotthausovou, GŘ Move
16.	Výměna názorů s výkonným ředitelem EASA, Patrickem Kyem
17.	Různé
18.	Příští schůze
	10. listopadu 2020, 9:00–11:00 a 13:45–15:45 (Brusel)
bude potvrzeno

