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Utskottet för transport och turism

TRAN(2020)1130_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 30 november 2020 kl. 9.00–11.00
Bryssel, Lokal: József Antall (6Q2)
Måndagen den 30 november 2020 kl. 11.00–12.00  (samordnarnas sammanträde)
Bryssel, Lokal: József Antall (6Q2)
Måndagen den 30 november 2020 kl. 13.45–15.45
Bryssel, Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)
Tisdagen den 1 december 2020 kl. 13.45–15.45
Bryssel, Lokal: József Antall (4Q2)
Tisdagen den 1 december 2020 kl. 16.45–18.45
Bryssel, Lokal: József Antall (4Q2)

TRAN-ledamöter deltar på distans
30 november 2020 kl. 9.00–11.00
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Justering av sammanträdesprotokoll
	28–29 oktober 2020	PV – PE660.168v01-00
3.	Meddelanden från ordföranden
Gemensam debatt – ansvarsfrihet 2019
4.	Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen
TRAN/9/03699

Föredragande av yttrande:

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 17 december 2020 kl. 12.00
5.	Ansvarsfrihet 2019: Byråer och gemensamma företag
TRAN/9/04643
Föredragande av yttrandena: Maria Grapini (S&D)
• Behandling av förslag till yttrande
• Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 17 december 2020 kl. 12.00
* * *
6.	En EU-strategi för integrering av energisystemet
TRAN/9/04539

Föredragande:

Elena Kountoura (GUE/NGL)

 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 4 december 2020 kl. 12.00
7.	En EU-strategi för vätgas
TRAN/9/04538

Föredragande:

Georg Mayer (ID)

 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 3 december 2020 kl. 12.00
* * *
30 november 2020 kl. 11.00–12.00  (samordnarnas sammanträde)
Inom stängda dörrar
8.	Samordnarnas sammanträde
(se separat föredragningslista)
* * *
30 november 2020 kl. 13.45–15.45
*** Omröstning på distans: första omgången – ändringsförslag ***
9.	Revidering av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
TRAN/9/02083

Föredragande:

Jens Gieseke (PPE)

 
	Behandling och antagande av ändringsförslag
10.	Konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien
TRAN/9/03576

Föredragande av yttrande:

Angel Dzhambazki (ECR)

 
	Behandling och antagande av ändringsförslag
Alla ledamöter som deltar i omröstningen - på distans - röstar med EPvote. Ledamöterna kan skicka sina röstblanketter fram till kl. 16.15.
*** Omröstningen på distans avslutas ***
* * *
Offentlig utfrågning
11.	Framtidssäkring av turistbranschen: utmaningar och möjligheter framöver
(se separat program)
* * *
1 december 2020 kl. 13.45–15.45
***Omröstning på distans: andra omgången – slutomröstning***
12.	Revidering av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
TRAN/9/02083

Föredragande:

Jens Gieseke (PPE)

 
	Antagande av förslag till betänkande
13.	Konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien
TRAN/9/03576

Föredragande av yttrande:

Angel Dzhambazki (ECR)

 
	Antagande av förslag till yttrande
14.	Avtal mellan Europeiska unionen och Japan om civil luftfartssäkerhet
TRAN/9/02191

Föredragande:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 
	Antagande av förslag till betänkande
15.	Europaåret för järnvägen (2021)
TRAN/9/02655

Föredragande:

Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)

 
	Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar
Alla ledamöter som deltar i omröstningen - på distans - röstar med EPvote. Ledamöterna kan skicka sina röstblanketter fram till kl. 16.15.
*** Omröstningen på distans avslutas ***
* * *
16.	Internationella sjöfartsorganisationen: Återkoppling från det 102:a mötet med sjösäkerhetskommittén och det 75:e mötet med kommittén för skydd av den marina miljön, diskussion med direktör Magda Kopczynska, GD MOVE
17.	Genomföranderapport om vägtrafiksäkerhetsaspekterna av trafiksäkerhetspaketet
TRAN/9/02105

Föredragande:

Benoît Lutgen (PPE)

 
	Behandling av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 7 december 2020 kl. 12.00
18.	EU-strategin för data
TRAN/9/03137

Föredragande av yttrande:

Roman Haider (ID)

 
	Behandling av ändringsförslag
* * *
1 december 2020 kl. 16.45–18.45
19.	Genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning)
TRAN/9/01271
***I	2013/0186(COD)	COM(2013)0410 – C7-0171/2013

Föredragande:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Inledande diskussion
20.	Ändring av förordning (EU) 2018/1139 vad gäller förmågan hos Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet att agera som organ för prestationsgranskning för det gemensamma europeiska luftrummet

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

Föredragande:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Inledande diskussion
21.	Övriga frågor
22.	Kommande sammanträden
	25–26 januari 2021 (Bryssel)
Ännu inte fastställt

