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Utskottet för transport och turism

TRAN(2020)1028_2
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 28 oktober 2020 kl. 13.45–15.45
Torsdagen den 29 oktober 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 11.30–12.30 och kl. 13.45–15.45
Lokal: József Antall (6Q2)
28 oktober 2020 kl. 13.45–15.45
TRAN-utskottets ledamöter deltar på distans
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Justering av sammanträdesprotokoll
	23–24 september 2020	PV – PE658.728v01-00
3.	Meddelanden från ordföranden
4.	Upprättande av en EU-strategi för hållbar turism
TRAN/9/02625
	2020/2038(INI)	

Föredragande:

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

TRAN


Rådgivande utskott:

AGRI, CULT
 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 9 november 2020 kl. 14.00
5.	Tekniska och operativa åtgärder för effektivare och renare sjötransporter
TRAN/9/02084
	2019/2193(INI)	

Föredragande:

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

TRAN


Rådgivande utskott:

ENVI
 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 6 november 2020 kl. 12.00
6.	Avtal mellan Europeiska unionen och Japan om civil luftfartssäkerhet
TRAN/9/02191
***	2019/0275(NLE)	09292/2020 – C9-0205/2020

Föredragande:

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

TRAN


 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 10 november 2020 kl. 12.00
7.	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)
8.	Europaåret för järnvägen (2021)
TRAN/9/02655
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Föredragande:

Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)

Ansvarigt utskott:

TRAN


Rådgivande utskott:

ENVI, ITRE, REGI, CULT
 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)
* * *
29 oktober 2020 kl. 9.00–11.00
9.	Formellt inledande av slutomröstningen
10.	Granskning av förlängningen av undantagsregeln om ankomst- och avgångstider, diskussion med kommissionen
11.	Revidering av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
TRAN/9/02083
	2019/2192(INI)	

Föredragande:

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

TRAN


 
	Behandling av ändringsförslag
*** Omröstning på distans ***
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.
12.	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


 
	Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar
*** Omröstningen på distans avslutas ***
13.	Ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin
TRAN/9/02953
	2020/2077(INI)	

Föredragande av yttrande:

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

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

INTA, EMPL, ITRE*, IMCO*, TRAN, AGRI
 
	Behandling av ändringsförslag
* * *
29 oktober 2020 kl. 11.30–12.30
Inom stängda dörrar
14.	Samordnarnas sammanträde
Se separat föredragningslista
* * *
29 oktober 2020 kl. 13.45–15.45
15.	Europeiska jämställdhetsveckan 2020: kvinnor i transportbranschen, diskussion med Elisabeth Kotthaus, GD MOVE
16.	Diskussion med EASA:s verkställande direktör Patrick Ky
17.	Övriga frågor
18.	Kommande sammanträden
	10 november 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 13.45–15.45 (Bryssel)
Bekräftas senare

