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Parlamentul European

2019-2024

Comisia pentru transport și turism

TRAN(2020)1110_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Marți, 10 noiembrie 2020, 9.00 - 10.00 și 10.00 - 11.00 și 13.45 - 15.45

Bruxelles

Sala: József Antall (6Q2)

10 noiembrie 2020, 9.00 - 10.00

Cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei TRAN

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din
 12 octombrie 2020 PV – PE658.996v01-00

3. Comunicări ale președinției

4. Deschiderea oficială a votării asupra amendamentelor

* * *

***Procedura de votare de la distanță: prima rundă - amendamente***

Toți deputații care participă la vot vor vota prin e-mail utilizând listele de vot cu buletine de 
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vot imprimate. Deputații își pot trimite buletinele de vot până la ora 10.30.

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

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

 Adoptarea amendamentelor

***Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***

6. Raportul special al CCE nr. 09/2020 (descărcarea de gestiune 2019): Rețeaua 
rutieră centrală a UE: timpii de călătorie sunt mai scurți, dar rețeaua nu este 
încă pe deplin funcțională, prezentare susținută de Curtea de Conturi Europeană

* * *

10 noiembrie 2020, 10.00 - 11.00

Cu ușile închise

7. Reuniune a coordonatorilor

(a se vedea ordinea de zi separată)

* * *

10 noiembrie 2020, 13.45 - 15.45

8. Prezentarea studiului privind „Tehnologiile emergente care transformă sectorul 
transporturilor și acțiunile necesare pentru pregătirea infrastructurii de 
transport pentru aceste schimbări”

9. Schimb de opinii cu Maja Markovčić Kostelac, directoare executivă a Agenției 
Europene pentru Siguranță Maritimă

10. Deschiderea oficială a voturilor finale

* * *
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***Procedura de votare de la distanță: a doua rundă - votul final***

Toți deputații care participă la vot vor vota prin e-mail utilizând listele de vot cu buletine de 
vot imprimate. Deputații își pot trimite buletinele de vot până la ora 17.00.

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

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

 Adoptarea proiectului de aviz

***Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***

12. Chestiuni diverse

13. Reuniuni următoare
 30 noiembrie-1 decembrie 2020 (Bruxelles)
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