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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο

2019-2024

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

TRAN(2020)1110_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδρίαση

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020, από 9.00 έως 10.00 και από 10.00 έως 11.00 και από 13.45 έως

15.45

Βρυξέλλες

Αίθουσα: József Antall (6Q2)

10 Νοεμβρίου 2020, από 9.00 έως 10.00

Με την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της επιτροπής TRAN

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
 12 Οκτωβρίου 2020 PV – PE658.996v01-00

3. Ανακοινώσεις της προέδρου

4. Επίσημη έναρξη των ψηφοφοριών επί των τροπολογιών

* * *

***Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας: πρώτος γύρος – τροπολογίες ***
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Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία ψηφίζουν μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων εντύπων έκφρασης ψήφου. Οι βουλευτές
μπορούν να στείλουν τα έντυπα έκφρασης ψήφου τους έως τις 10.30.

5. 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
AM – PE660.071v02-00
AM – PE657.318v01-00

Γνωμοδοτήσεις:
INTA, EMPL, ITRE*, IMCO*, TRAN, AGRI

 Έγκριση των τροπολογιών

***Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

6. Ειδική έκθεση 09/2020 του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Απαλλαγή 2019): Κεντρικό
οδικό δίκτυο της ΕΕ: συντομότερες μεν οι μετακινήσεις, το δίκτυο ωστόσο δεν
είναι ακόμη πλήρως λειτουργικό, Παρουσίαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο

* * *

10 Νοεμβρίου 2020, από 10.00 έως 11.00

Κεκλεισμένων των θυρών

7. Συνεδρίαση των συντονιστών

(βλέπε χωριστή ημερήσια διάταξη)

* * *

10 Νοεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45

8. Παρουσίαση μελέτης με θέμα «Αναδυόμενες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν
τον τομέα των μεταφορών και δράσεις που απαιτούνται για την προετοιμασία
των υποδομών μεταφορών για τις αλλαγές αυτές»

9. Ανταλλαγή απόψεων με την Maja Markovčić Kostelac, εκτελεστική διευθύντρια
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

10. Επίσημη έναρξη των τελικών ψηφοφοριών
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* * *

Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας: δεύτερος γύρος – τελική ψηφοφορία ***

Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία ψηφίζουν μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων εντύπων έκφρασης ψήφου. Οι βουλευτές
μπορούν να στείλουν τα έντυπα έκφρασης ψήφου τους έως τις 17.00.

11. 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
AM – PE660.071v02-00
AM – PE657.318v01-00

Γνωμοδοτήσεις:
INTA, EMPL, ITRE*, IMCO*, TRAN, AGRI

 Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

***Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

12. Διάφορα

13. Προσεχείς συνεδριάσεις
 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2020 (Βρυξέλλες)
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