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Transporto ir turizmo komitetas

TRAN(2020)1130_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. lapkričio 30 d., pirmadienis, 9.00–11.00 val.
Briuselis, salė: József Antall (6Q2)
2020 m. lapkričio 30 d., pirmadienis, 11.00–12.00 val. (koordinatorių posėdis)
Briuselis, salė: József Antall (6Q2)
2020 m. lapkričio 30 d., pirmadienis, 13.45–15.45 val.
Briuselis, salė: Paul-Henri Spaak (3C050)
2020 m. gruodžio 1 d., antradienis, 13.45–15.45 val.
Briuselis, salė: József Antall (4Q2)
2020 m. gruodžio 1 d., antradienis, 16.45–18.45 val.
Briuselis, salė: József Antall (4Q2)

TRAN komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.
2020 m. lapkričio 30 d. 9.00–11.00 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2020 m. spalio 28–29 d.	PV – PE660.168v01-00

3.	Pirmininkės pranešimai
Bendros diskusijos. 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas.
4.	2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija
TRAN/9/03699

Nuomonės referentė:

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

 
	Nuomonės projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. gruodžio 17 d. 12.00 val.
5.	2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Agentūros ir bendrosios įmonės
TRAN/9/04643
Nuomonės referentė: Maria Grapini (S&D)
• Nuomonių projektų svarstymas
• Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. gruodžio 17 d. 12.00 val.
* * *
6.	Europos energijos sistemų integracijos strategija
TRAN/9/04539

Pranešėja:

Elena Kountoura (GUE/NGL)

 
	Nuomonės projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. gruodžio 4 d. 12.00 val.
7.	Europos vandenilio strategija
TRAN/9/04538

Pranešėjas:

Georg Mayer (ID)

 
	Nuomonės projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. gruodžio 3 d. 12.00 val.
* * *
2020 m. lapkričio 30 d. 11.00–12.00 val. (koordinatorių posėdis)
Uždaras
8.	Koordinatorių posėdis
(žr. atskirą darbotvarkę)
* * *
2020 m. lapkričio 30 d. 13.45–15.45 val.
*** Nuotolinio balsavimo procedūra: pirmasis balsavimas – pakeitimai ***
9.	Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) gairių peržiūra
TRAN/9/02083

Pranešėjas:

Jens Gieseke (PPE)

 
	Pakeitimų svarstymas ir priėmimas

10.	Glaudesnės sąsajos ir ES ir Azijos santykiai
TRAN/9/03576

Nuomonės referentas:

Angel Dzhambazki (ECR)

 
	Pakeitimų svarstymas ir priėmimas

Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai balsuos e. paštu, naudodamiesi taikomąja programa „EPVote“. Parlamento nariai gali nusiųsti savo balsavimo biuletenius iki 16.15 val.
*** Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga ***
* * *
Viešasis klausymas
11.	Turizmo sektoriaus parengtis ateities iššūkiams. Būsimi iššūkiai ir galimybės
(žr. atskirą programą)
* * *
2020 m. gruodžio 1 d. 13.45–15.45 val.
*** Nuotolinio balsavimo procedūra: antrasis balsavimas – galutinis balsavimas ***
12.	Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) gairių peržiūra
TRAN/9/02083

Pranešėjas:

Jens Gieseke (PPE)

 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

13.	Glaudesnės sąsajos ir ES ir Azijos santykiai
TRAN/9/03576

Nuomonės referentas:

Angel Dzhambazki (ECR)

 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

14.	Europos Sąjungos ir Japonijos susitarimas dėl civilinės aviacijos saugos
TRAN/9/02191

Pranešėja:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

15.	Europos geležinkelių metai (2021 m.)
TRAN/9/02655

Pranešėja:

Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)

 
	Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai balsuos e. paštu, naudodamiesi taikomąja programa „EPVote“. Parlamento nariai gali nusiųsti savo balsavimo biuletenius iki 16.15 val.
*** Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga ***
* * *
16.	Tarptautinė jūrų organizacija. Jūrų saugumo komiteto 102-osios sesijos ir Jūrų aplinkos apsaugos komiteto 75-osios sesijos rezultatai. Keitimasis nuomonėmis su MOVE GD direktore Magda Kopczynska
17.	Įgyvendinimo pranešimas dėl techninės apžiūros dokumentų rinkinio kelių eismo saugumo aspekto
TRAN/9/02105

Pranešėjas:

Benoît Lutgen (PPE)

 
	Pranešimo projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. gruodžio 7 d. 12.00 val.
18.	Europos duomenų strategija
TRAN/9/03137

Nuomonės referentas:

Roman Haider (ID)

 
	Pakeitimų svarstymas

* * *
2020 m. gruodžio 1 d. 16.45–18.45 val.
19.	Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimas (nauja redakcija)
TRAN/9/01271
***I	2013/0186(COD)	COM(2013)0410 – C7-0171/2013

Pranešėjas:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

Atsakingas komitetas:

TRAN


 
	Pirmasis keitimasis nuomonėmis

20.	Reglamento (ES) 2018/1139 dalinis keitimas dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros gebėjimo atlikti Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos vaidmenį

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

Pranešėjas:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Atsakingas komitetas:

TRAN


 
	Pirmasis keitimasis nuomonėmis

21.	Kiti klausimai
22.	Kiti posėdžiai
	2021 m. sausio 25–26 d. (Briuselis)

Dar nepatvirtinta.

