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Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

TRAN(2020)1028_2
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020, από τις 13.45 έως τις 15.45
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 11.00 και από τις 11.30 έως τις 12.30 και από τις 13.45 έως τις 15.45
Αίθουσα: József Antall (6Q2)
28 Οκτωβρίου 2020, από τις 13.45 έως τις 15.45
Με την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της επιτροπής TRAN
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	23-24 Σεπτεμβρίου 2020	PV – PE658.728v01-00
3.	Ανακοινώσεις της προέδρου
4.	Δημιουργία στρατηγικής της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό
TRAN/9/02625
	2020/2038(INI)	

Εισηγήτρια:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE657.187v01-00
Επί της ουσίας:

TRAN


Γνωμοδοτήσεις:

AGRI, CULT
 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 9 Νοεμβρίου 2020, ώρα 14.00
5.	Τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα για πιο αποτελεσματικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές
TRAN/9/02084
	2019/2193(INI)	

Εισηγήτρια:

Karima Delli (Verts/ALE)
PR – PE658.855v01-00
Επί της ουσίας:

TRAN


Γνωμοδοτήσεις:

ENVI
 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 6 Νοεμβρίου 2020, ώρα 12.00
6.	Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας σχετικά με την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας
TRAN/9/02191
***	2019/0275(NLE)	09292/2020 – C9-0205/2020

Εισηγήτρια:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE657.272v01-00
Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 10 Νοεμβρίου 2020, ώρα 12.00
7.	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


 
• Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
8.	Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων (2021)
TRAN/9/02655
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Εισηγήτρια:

Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)

Επί της ουσίας:

TRAN


Γνωμοδοτήσεις:

ENVI, ITRE, REGI, CULT
 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
* * *
29 Οκτωβρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 11.00
9.	Επίσημη έναρξη της τελικής ψηφοφορίας
10.	Έλεγχος: κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με την παράταση της άρσης των απαιτήσεων για τον διαθέσιμο χρόνο χρήσης (slots) – ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή
11.	Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
TRAN/9/02083
	2019/2192(INI)	

Εισηγητής:

Jens Gieseke (PPE)
PR – PE646.914v01-00
AM – PE657.319v01-00
Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Εξέταση των τροπολογιών
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία – είτε αυτοπροσώπως στην αίθουσα συνεδριάσεων είτε εξ αποστάσεως – ψηφίζουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων καταλόγων ψηφοφορίας. Οι βουλευτές μπορούν να στείλουν τα έντυπα έκφρασης ψήφου τους έως τις 11.30.
12.	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


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
13.	Νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
TRAN/9/02953
	2020/2077(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
PA – PE655.632v01-00
AM – PE657.253v01-00
Επί της ουσίας:

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

INTA, EMPL, ITRE*, IMCO*, TRAN, AGRI
 
	Εξέταση των τροπολογιών
* * *
29 Οκτωβρίου 2020, από τις 11.30 έως τις 12.30
Κεκλεισμένων των θυρών
14.	Συνεδρίαση των συντονιστών
βλ. χωριστή ημερήσια διάταξη
* * *
29 Οκτωβρίου 2020, από τις 13.45 έως τις 15.45
15.	Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ισότητα των Φύλων 2020: οι γυναίκες στον τομέα των μεταφορών – ανταλλαγή απόψεων με την Elisabeth Kotthaus, ΓΔ MOVE
16.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Patrick Ky, εκτελεστικό διευθυντή του EASA
17.	Διάφορα
18.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	10 Νοεμβρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 11.00 και από τις 13.45 έως τις 15.45 (Βρυξέλλες)
προς επιβεβαίωση

