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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament

2019-2024

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

TRAN(2020)1130_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 30. listopadu 2020, 9:00–11:00

Brusel, Místnost: József Antall (6Q2)

Pondělí 30. listopadu 2020, 11:00–12:00  (schůze koordinátorů)

Brusel, Místnost: József Antall (6Q2)

Pondělí 30. listopadu 2020, 13:45–15:45

Brusel, Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

Úterý 1. prosince 2020, 13:45–15:45

Brusel, Místnost: József Antall (4Q2)

Úterý 1. prosince 2020, 16:45–18:45

Brusel, Místnost: József Antall (4Q2)

S distanční účastí členů výboru TRAN

30. listopadu 2020, 9:00–11:00
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1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisů ze schůzí:
 28.–29. října 2020 PV – PE660.168v01-00

3. Sdělení předsedkyně

Společná rozprava - udělení absolutoria za rok 2019

4. Udělení absolutoria za rok 2019: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise
TRAN/9/03699

Zpravodajka:
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

 projednání návrhu stanoviska
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. prosince 2020, 12:00

5. Udělení absolutoria za rok 2019: agentury a společné podniky
TRAN/9/04643

Zpravodajka: Maria Grapini (S&D)
• projednání návrhu stanoviska
• lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. prosince 2020, 12:00

* * *

6. Evropská strategie pro integraci energetického systému
TRAN/9/04539

Zpravodajka:
Elena Kountoura (GUE/NGL)

 projednání návrhu stanoviska
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 4. prosince 2020, 12:00

7. Evropská strategie pro vodík
TRAN/9/04538

Zpravodaj:
Georg Mayer (ID)

 projednání návrhu stanoviska
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 3. prosince 2020, 12:00

* * *

30. listopadu 2020, 11:00–12:00  (schůze koordinátorů)

Neveřejná schůze
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8. Schůze koordinátorů

(viz samostatný pořad jednání)

* * *

30. listopadu 2020, 13:45–15:45

***Distanční hlasování: první kolo – pozměňovací návrhy***

9. Přezkum hlavních směrů pro transevropské dopravní sítě (TEN-T)
TRAN/9/02083

Zpravodaj:
Jens Gieseke (PPE)

 projednání a přijetí pozměňovacích návrhů

10. Konektivita a vztahy mezi EU a Asií
TRAN/9/03576

Zpravodaj:
Angel Dzhambazki (ECR)

 projednání a přijetí pozměňovacích návrhů

Všichni poslanci, kteří se prostřednictvím distanční účasti zúčastní hlasování, budou 
hlasovat pomocí aplikace EPVote. Poslanci mohou hlasovací lístky zasílat do 16:15.

***Konec hlasování na dálku***

* * *

Veřejné slyšení

11. Nalézt řešení pro odvětví cestovního ruchu, které obstojí i v budoucnu: nové
výzvy a příležitosti
(viz samostatný program)

* * *

1. prosince 2020, 13:45–15:45

***Hlasování na dálku: druhé kolo – konečná hlasování ***

12. Přezkum hlavních směrů pro transevropské dopravní sítě (TEN-T)
TRAN/9/02083

Zpravodaj:
Jens Gieseke (PPE)
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 přijetí návrhu zprávy

13. Konektivita a vztahy mezi EU a Asií
TRAN/9/03576

Zpravodaj:
Angel Dzhambazki (ECR)

 přijetí návrhu stanoviska

14. Dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem o bezpečnosti civilního letectví
TRAN/9/02191

Zpravodajka:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 přijetí návrhu zprávy

15. Evropský rok železnice (2021)
TRAN/9/02655

Zpravodajka:
Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)

 hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

Všichni poslanci, kteří se prostřednictvím distanční účasti zúčastní hlasování, budou 
hlasovat pomocí aplikace EPVote. Poslanci mohou hlasovací lístky zasílat do 16:15.

***Konec hlasování na dálku***

* * *

16. Mezinárodní námořní organizace: zpráva o 102. zasedání Výboru pro námořní
bezpečnost a 75. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí, výměna 
názorů s ředitelkou Magdou Kopczynskou (GŘ MOVE)

17. Zpráva o provádění ohledně aspektů bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích v rámci balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti 
vozidel
TRAN/9/02105

Zpravodaj:
Benoît Lutgen (PPE)

 projednání návrhu zprávy
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. prosince 2020, 12:00

18. Evropská strategie v oblasti údajů
TRAN/9/03137

Zpravodaj:
Roman Haider (ID)
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 projednání pozměňovacích návrhů

* * *

1. prosince 2020, 16:45–18:45

19. Provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)
TRAN/9/01271
***I 2013/0186(COD) COM(2013)0410 – C7-0171/2013

Zpravodaj:
Marian-Jean Marinescu (PPE)

Příslušný výbor:
TRAN

 první výměna názorů

20. Změna nařízení (EU) 2018/1139, pokud jde o schopnost Agentury Evropské unie 
pro bezpečnost letectví působit jako orgán pro kontrolu výkonnosti v rámci 
jednotného evropského nebe

TRAN/9/04207
***I 2020/0264(COD) COM(2020)0577 – C9-0300/2020

Zpravodaj:
Bogusław Liberadzki (S&D)

Příslušný výbor:
TRAN

 první výměna názorů

21. Různé

22. Příští schůze
 25.–26. ledna 2021 (Brusel)

bude potvrzeno
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