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Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

TRAN(2020)1130_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 11.00
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (6Q2)
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, από τις 11.00 έως τις 12.00 (συνεδρίαση των συντονιστών)
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (6Q2)
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, από τις 13.45 έως τις 15.45
Βρυξέλλες, Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (3C050)
Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, από τις 13.45 έως τις 15.45
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (4Q2)
Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, από τις 16.45 έως τις 18.45
Βρυξέλλες, Αίθουσα: József Antall (4Q2)

Με την εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της επιτροπής TRAN
30 Νοεμβρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 11.00
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	28-29 Οκτωβρίου 2020	PV – PE660.168v01-00
3.	Ανακοινώσεις της προέδρου
Κοινή συζήτηση – Απαλλαγές 2019
4.	Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή
TRAN/9/03699

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 17 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12.00
5.	Απαλλαγή 2019: Οργανισμοί και κοινές επιχειρήσεις
TRAN/9/04643
Συντάκτρια γνωμοδοτήσεων: Maria Grapini (S&D)
• Εξέταση των σχεδίων γνωμοδότησης
• Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 17 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12.00
* * *
6.	Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος
TRAN/9/04539

Εισηγήτρια:

Έλενα Κουντουρά (GUE/NGL)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 4 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12.00
7.	Ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο
TRAN/9/04538

Εισηγητής:

Georg Mayer (ID)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 3 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12.00
* * *
30 Νοεμβρίου 2020, από τις 11.00 έως τις 12.00 (συνεδρίαση των συντονιστών)
Κεκλεισμένων των θυρών
8.	Συνεδρίαση των συντονιστών
(βλέπε χωριστή ημερήσια διάταξη)
* * *
30 Νοεμβρίου 2020, από τις 13.45 έως τις 15.45
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας: πρώτος γύρος – τροπολογίες ***
9.	Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
TRAN/9/02083

Εισηγητής:

Jens Gieseke (PPE)

 
	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών
10.	Συνδεσιμότητα και σχέσεις ΕΕ-Ασίας
TRAN/9/03576

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Angel Dzhambazki (ECR)

 
	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν – εξ αποστάσεως – στην ψηφοφορία ψηφίζουν μέσω της εφαρμογής EPvote. Οι βουλευτές μπορούν να στείλουν τα έντυπα έκφρασης ψήφου τους έως τις 16.15.
*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
* * *
Δημόσια ακρόαση
11.	Διασφάλιση του μέλλοντος του τουριστικού τομέα: μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες
(βλέπε χωριστό πρόγραμμα)
* * *
1 Δεκεμβρίου 2020, από τις 13.45 έως τις 15.45
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας: δεύτερος γύρος – τελικές ψηφοφορίες ***
12.	Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
TRAN/9/02083

Εισηγητής:

Jens Gieseke (PPE)

 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
13.	Συνδεσιμότητα και σχέσεις ΕΕ-Ασίας
TRAN/9/03576

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Angel Dzhambazki (ECR)

 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
14.	Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας σχετικά με την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας
TRAN/9/02191

Εισηγήτρια:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 
	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
15.	Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων (2021)
TRAN/9/02655

Εισηγήτρια:

Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)

 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν – εξ αποστάσεως – στην ψηφοφορία ψηφίζουν μέσω της εφαρμογής EPvote. Οι βουλευτές μπορούν να στείλουν τα έντυπα έκφρασης ψήφου τους έως τις 16.15.
*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
* * *
16.	Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός: ανατροφοδότηση από την 102η συνεδρίαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας και την 75η συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, και ανταλλαγή απόψεων με τη διευθύντρια Magda Kopczynska (ΓΔ MOVE)
17.	Έκθεση εφαρμογής των πτυχών οδικής ασφάλειας της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο
TRAN/9/02105

Εισηγητής:

Benoît Lutgen (PPE)

 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 7 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 12.00
18.	Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα
TRAN/9/03137

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Roman Haider (ID)

 
	Εξέταση των τροπολογιών
* * *
1 Δεκεμβρίου 2020, από τις 16.45 έως τις 18.45
19.	Υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (Αναδιατύπωση)
TRAN/9/01271
***I	2013/0186(COD)	COM(2013)0410 – C7-0171/2013

Εισηγητής:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Πρώτη ανταλλαγή απόψεων
20.	Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 όσον αφορά την αρμοδιότητα του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας να ενεργεί ως φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

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

Εισηγητής:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Πρώτη ανταλλαγή απόψεων
21.	Διάφορα
22.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	25-26 Ιανουαρίου 2021 (Βρυξέλλες)
προς επιβεβαίωση

