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Comisia pentru transport și turism

TRAN(2020)1028_2
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 28 octombrie 2020, 13.45 - 15.45
Joi, 29 octombrie 2020, 9.00 - 11.00 și 11.30 - 12.30 și 13.45 - 15.45
Sala: József Antall (6Q2)
28 octombrie 2020, 13.45 - 15.45
Cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei TRAN
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	23-24 septembrie 2020	PV – PE658.728v01-00

3.	Comunicări ale președinției
4.	Elaborarea unei strategii a UE pentru turismul sustenabil
TRAN/9/02625
	2020/2038(INI)	

Raportoare:

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

TRAN


Avize:

AGRI, CULT
 
	Examinarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 9 noiembrie 2020, 14.00
5.	Măsuri tehnice și operaționale pentru un transport maritim mai eficient și mai curat
TRAN/9/02084
	2019/2193(INI)	

Raportoare:

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

TRAN


Avize:

ENVI
 
	Examinarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 6 noiembrie 2020, 12.00
6.	Acordul între Uniunea Europeană și Japonia privind siguranța aviației civile
TRAN/9/02191
***	2019/0275(NLE)	09292/2020 – C9-0205/2020

Raportoare:

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

TRAN


 
	Examinarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 10 noiembrie 2020, 12.00
7.	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 cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]
8.	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)

Comisie competentă:

TRAN


Avize:

ENVI, ITRE, REGI, CULT
 
	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

* * *
29 octombrie 2020, 9.00 - 11.00
9.	Deschiderea oficială a votului final
10.	Control: Act delegat referitor la extinderea derogării de la cerințele privind sloturile orare, Schimb de opinii cu Comisia
11.	Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)
TRAN/9/02083
	2019/2192(INI)	

Raportor:

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

TRAN


 
	Examinarea amendamentelor

***Procedura de votare de la distanță***
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.
12.	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


 
	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

***Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***
13.	Un nou plan de acțiune privind economia circulară
TRAN/9/02953
	2020/2077(INI)	

Raportoare pentru aviz:

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

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

INTA, EMPL, ITRE*, IMCO*, TRAN, AGRI
 
	Examinarea amendamentelor

* * *
29 octombrie 2020, 11.30 - 12.30
Cu ușile închise
14.	Reuniune a coordonatorilor
A se vedea ordinea de zi separată
* * *
29 octombrie 2020, 13.45 - 15.45
15.	Săptămâna europeană a egalității de gen 2020: Femeile în sectorul transporturilor, Schimb de opinii cu dna Elisabeth Kotthaus, DG Move
16.	Schimb de opinii cu directorul executiv al AESA, Patrick Ky
17.	Chestiuni diverse
18.	Reuniuni următoare
	10 noiembrie 2020, 9.00 - 11.00 și 13.45 - 15.45 (Bruxelles)

de confirmat

