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Comisia pentru transport și turism

TRAN(2020)1130_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 30 noiembrie 2020, 9.00 - 11.00
Bruxelles, Sala: József Antall (6Q2)
Luni, 30 noiembrie 2020, 11.00 - 12.00 (reuniune a coordonatorilor)
Bruxelles, Sala: József Antall (6Q2)
Luni, 30 noiembrie 2020, 13.45 - 15.45
Bruxelles, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
Marți, 1 decembrie 2020, 13.45 - 15.45
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q2)
Marți, 1 decembrie 2020, 16.45 - 18.45
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q2)

Cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei TRAN
30 noiembrie 2020, 9.00 - 11.00
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	28-29 octombrie 2020	PV – PE660.168v01-00

3.	Comunicări ale președinției
Dezbatere comună — descărcarea de gestiune 2019
4.	Descărcarea de gestiune 2019: bugetul general al UE - Comisia Europeană
TRAN/9/03699

Raportoare pentru aviz:

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 17 decembrie 2020, 12.00
5.	Descărcări de gestiune 2019: agenții și întreprinderi comune
TRAN/9/04643
Raportoare pentru avize: Maria Grapini (S&D)
Examinarea proiectelor de aviz
Termen de depunere a amendamentelor: 17 decembrie 2020, ora 12.00
* * *
6.	O strategie europeană pentru integrarea sistemului energetic
TRAN/9/04539

Raportoare:

Elena Kountoura (GUE/NGL)

	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 4 decembrie 2020, 12.00
7.	O strategie europeană pentru hidrogen
TRAN/9/04538

Raportor:

Georg Mayer (ID)

	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 3 decembrie 2020, 12.00
* * *
30 noiembrie 2020, 11.00 - 12.00 (reuniune a coordonatorilor)
Cu ușile închise
8.	Reuniune a coordonatorilor
(a se vedea ordinea de zi separată)
* * *
30 noiembrie 2020, 13.45 - 15.45
***Procedura de votare de la distanță: prima rundă - amendamente***
9.	Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)
TRAN/9/02083

Raportor:

Jens Gieseke (PPE)

	Examinarea și adoptarea amendamentelor

10.	Conectivitatea și relațiile UE-Asia
TRAN/9/03576

Raportor pentru aviz:

Angel Dzhambazki (ECR)

	Examinarea și adoptarea amendamentelor

Toți deputații care participă la vot - de la distanță- vor vota utilizând EPvote. Deputații își pot trimite buletinele de vot până la ora 16.15.
***Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***
* * *
Audiere publică
11.	Asigurarea viabilității în timp a sectorului turismului: provocări și oportunități viitoare
(a se vedea programul separat)
* * *

1 decembrie 2020, 13.45 - 15.45
***Procedura de votare de la distanță: a doua rundă - voturile finale***
12.	Revizuirea orientărilor privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T)
TRAN/9/02083

Raportor:

Jens Gieseke (PPE)

	Adoptarea proiectului de raport

13.	Conectivitatea și relațiile UE-Asia
TRAN/9/03576

Raportor pentru aviz:

Angel Dzhambazki (ECR)

	Adoptarea proiectului de aviz

14.	Acordul între Uniunea Europeană și Japonia privind siguranța aviației civile
TRAN/9/02191

Raportoare:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

	Adoptarea proiectului de raport

15.	Anul european al căilor ferate (2021)
TRAN/9/02655

Raportoare:

Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)

	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

Toți deputații care participă la vot - de la distanță- vor vota utilizând EPvote. Deputații își pot trimite buletinele de vot până la ora 16.15.
***Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***
* * *
16.	Organizația Maritimă Internațională: Feedback de la cea de-a 102-a sesiune a Comisiei pentru siguranța maritimă și cea de-a 75-a sesiune a Comisiei pentru protecția mediului marin, schimb de opinii cu directoarea Magda Kopczynska, DG MOVE
17.	Raport de punere în aplicare în ceea ce privește aspectele de siguranță rutieră ale pachetului privind inspecția tehnică a autovehiculelor
TRAN/9/02105

Raportor:

Benoît Lutgen (PPE)

 
	Examinarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 7 decembrie 2020, 12.00
18.	O Strategie europeană privind datele
TRAN/9/03137

Raportor pentru aviz:

Roman Haider (ID)

	Examinarea amendamentelor

* * *
1 decembrie 2020, 16.45 - 18.45
19.	Punerea în aplicare a cerului unic european (reformare)
TRAN/9/01271
***I	2013/0186(COD)	COM(2013)0410 – C7-0171/2013

Raportor:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

Comisie competentă:

TRAN


	Primul schimb de opinii

20.	Modificarea Regulamentului (UE) 2018/1139 în ceea ce privește capacitatea Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației de a acționa în calitate de organism de evaluare a performanței în cadrul cerului unic european

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

Raportor:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Comisie competentă:

TRAN


	Primul schimb de opinii

21.	Chestiuni diverse
22.	Reuniuni următoare
	25-26 ianuarie 2021 (Bruxelles)

de confirmat

