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Výbor pro dopravu a cestovní ruch

TRAN(2021)0125_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Pondělí 25. ledna 2021, 9:30–12:00 a 13:45–16:15 a 16:45–18:45
Úterý 26. ledna 2021, 9:30–10:30  (schůze koordinátorů)  a 10:30–12:30
Brusel
Místnost: József Antall (6Q2)
25. ledna 2021, 9:30–12:00


S distanční účastí členů výboru TRAN
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedkyně
3.	Obnovení osvědčení pro Boeing 737 Max agenturou EASA, výměna názorů s generálním ředitelem Patrickem Kyem (v angličtině)
4.	Dočasná opatření týkající se platnosti osvědčení a licencí (Omnibus 2), prezentace Evropské komise
5.	Zpráva o provádění ohledně aspektů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v rámci balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel
TRAN/9/02105
	2019/2205(INI)	

Zpravodaj:

Benoît Lutgen (PPE)
PR – PE658.889v01-00
AM – PE661.964v01-00
Příslušný výbor:

TRAN


 
	projednání pozměňovacích návrhů
25. ledna 2021, 13:45–16:15


***Distanční hlasování: první kolo – pozměňovací návrhy***
6.	Politika soudržnosti a regionální strategie v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu
TRAN/9/02937

Zpravodaj:

Gheorghe Falcă (PPE)

 
	projednání a přijetí pozměňovacích návrhů
7.	Udělení absolutoria za rok 2019: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise
TRAN/9/03699

Zpravodajka:

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

 
	projednání a přijetí pozměňovacích návrhů
8.	Udělení absolutoria za rok 2019: agentury a společné podniky
TRAN/9/04643
Zpravodaj(ka):
Maria Grapini (S&D)
• projednání a přijetí pozměňovacích návrhů



9.	Evropská strategie v oblasti údajů
TRAN/9/03137
	2020/2217(INI)	

Zpravodaj:

Roman Haider (ID)
PA – PE652.598v01-00
AM – PE660.081v01-00
Příslušný výbor:

ITRE*
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)
PR – PE657.163v03-00
AM – PE660.285v01-00
 
	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 16:00.

***Konec distančního hlasování ***

* * *
10.	Vypracování strategie EU pro udržitelný cestovní ruch
TRAN/9/02625
	2020/2038(INI)	

Zpravodajka:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE657.187v01-00
AM – PE660.207v01-00
Příslušný výbor:

TRAN


Stanoviska:

AGRI, CULT
 
	projednání pozměňovacích návrhů
11.	Zřízení Nástroje pro propojení Evropy
CJ05/9/01732
***I	2018/0228(COD)	COM(2018)0438 – C8-0255/2018

Zpravodajové:

Marian-Jean Marinescu (PPE)
Dominique Riquet (Renew)
Henna Virkkunen (PPE)

Příslušný výbor:

ITRE, TRAN


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu) (bude potvrzeno)
12.	Výměna názorů s panem Matejem Zakonjškem, ředitelem stálého sekretariátu Dopravního společenství

* * *
25. ledna 2021, 16:45–18:45

13.	Prezentace komisařky pro dopravu Adiny Văleanové o strategii udržitelné a inteligentní mobility
14.	Spravedlivé pracovní podmínky, práva a sociální ochrana pracovníků platforem - Nové formy zaměstnanosti v souvislosti s digitálním rozvojem
TRAN/9/02073
	2019/2186(INI)	

Zpravodajka:

Marianne Vind (S&D)
PA – PE663.114v01-00
Příslušný výbor:

EMPL
Sylvie Brunet (Renew)

Stanoviska:

TRAN
 
	projednání návrhu stanoviska
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 11. února 2021, 12:00
26. ledna 2021, 9:30–10:30  (schůze koordinátorů)


Neveřejná schůze
15.	Schůze koordinátorů
(viz samostatný návrh pořadu jednání)
26. ledna 2021, 10:30–12:30


Představení programu předsednictví Rady
16.	Návštěva:
– portugalského ministra pro infrastrukturu a bydlení Pedra Nuna Santose 
– portugalské státní tajemnice pro cestovní ruch Rity Marquesové

* * *

***Hlasování na dálku: druhé kolo – konečná hlasování ***
17.	Politika soudržnosti a regionální strategie v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu
TRAN/9/02937

Zpravodaj:

Gheorghe Falcă (PPE)

 
	přijetí návrhu stanoviska
18.	Udělení absolutoria za rok 2019: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise
TRAN/9/03699

Zpravodajka:

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

 
	přijetí návrhu stanoviska
19.	Udělení absolutoria za rok 2019: agentury a společné podniky
TRAN/9/04643
Zpravodaj(ka):
Maria Grapini (S&D)
• přijetí návrhů stanovisek
20.	Evropská strategie v oblasti údajů
TRAN/9/03137

Zpravodaj:

Roman Haider (ID)

 
	přijetí návrhu stanoviska
21.	Rozhodnutí o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie
TRAN/9/05015
***	2020/0382(NLE)	COM(2020)0856

Zpravodaj:

Johan Danielsson (S&D)

Příslušný výbor:

AFET, INTA
Christophe Hansen (PPE)
Kati Piri (S&D)

Stanoviska:

DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI
 
	přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

Všichni poslanci, kteří se prostřednictvím distanční účasti zúčastní hlasování, budou hlasovat pomocí aplikace EPVote. Poslanci mohou hlasovací lístky zasílat do 14:00.

***Konec distančního hlasování ***
22.	Různé
23.	Příští schůze
	24.–25. února 2021 (Brusel)

