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Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

TRAN(2021)0125_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021, από 9.30 έως 12.00 και από 13.45 έως 16.15 και από 16.45 έως 18.45
Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, από 9.30 έως 10.30  (συνεδρίαση των συντονιστών)  και από 10.30 έως 12.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (6Q2)
25 Ιανουαρίου 2021, από 9.30 έως 12.00


Με εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της επιτροπής TRAN
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Επανέγκριση του Boeing's 737 Max από την EASA, ανταλλαγή απόψεων με τον γενικό διευθυντή Patrick Ky (στα αγγλικά)
4.	Προσωρινά μέτρα σχετικά με την ισχύ πιστοποιητικών και αδειών (Omnibus 2), Παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
5.	Έκθεση εφαρμογής των πτυχών οδικής ασφάλειας της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο
TRAN/9/02105
	2019/2205(INI)	

Εισηγητής:

Benoît Lutgen (PPE)
PR – PE658.889v01-00
AM – PE661.964v01-00
Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Εξέταση των τροπολογιών
25 Ιανουαρίου 2021, από 13.45 έως 16.15


*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας: πρώτος γύρος – τροπολογίες ***
6.	Η πολιτική συνοχής και οι περιφερειακές στρατηγικές για το περιβάλλον στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
TRAN/9/02937

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Gheorghe Falcă (PPE)

 
	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών
7.	Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή
TRAN/9/03699

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

 
	Εξέταση και έγκριση των τροπολογιών
8.	Απαλλαγή 2019: Οργανισμοί και κοινές επιχειρήσεις
TRAN/9/04643
Συντάκτρια γνωμοδοτήσεων:
Maria Grapini (S&D)
• Εξέταση και έγκριση τροπολογιών



9.	Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα
TRAN/9/03137
	2020/2217(INI)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Roman Haider (ID)
PA – PE652.598v01-00
AM – PE660.081v01-00
Επί της ουσίας:

ITRE*
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)
PR – PE657.163v03-00
AM – PE660.285v01-00
 
	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 16.00.

*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***

* * *
10.	Δημιουργία στρατηγικής της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό
TRAN/9/02625
	2020/2038(INI)	

Εισηγήτρια:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE657.187v01-00
AM – PE660.207v01-00
Επί της ουσίας:

TRAN


Γνωμοδοτήσεις:

AGRI, CULT
 
	Εξέταση των τροπολογιών
11.	Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»
CJ05/9/01732
***I	2018/0228(COD)	COM(2018)0438 – C8-0255/2018

Εισηγητές:

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

Επί της ουσίας:

ITRE, TRAN


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3) (προς επιβεβαίωση)
12.	Ανταλλαγή απόψεων με τον κ. Matej Zakonjšek, Διευθυντή της Μόνιμης Γραμματείας της Κοινότητας Μεταφορών

* * *
25 Ιανουαρίου 2021, από 16.45 έως 18.45

13.	Παρουσίαση από την Adina Vălean, Επίτροπο αρμόδια για τις μεταφορές, σχετικά με τη στρατηγική για τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα
14.	Δίκαιες συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμα - Νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη
TRAN/9/02073
	2019/2186(INI)	

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Marianne Vind (S&D)
PA – PE663.114v01-00
Επί της ουσίας:

EMPL
Sylvie Brunet (Renew)

Γνωμοδοτήσεις:

TRAN
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 11 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 12.00
26 Ιανουαρίου 2021, από 9.30 έως 10.30  (συνεδρίαση των συντονιστών)


Κεκλεισμένων των θυρών
15.	Συνεδρίαση των συντονιστών
(βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης)
26 Ιανουαρίου 2021, από 10.30 έως 12.30


Παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρίας του Συμβουλίου
16.	Επίσκεψη
- του Πορτογάλου υπουργού υποδομών και στέγασης, Pedro Nuno Santos
- της Πορτογαλίδας υφυπουργού τουρισμού, Rita Marques

* * *

*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας: δεύτερος γύρος – τελικές ψηφοφορίες ***
17.	Η πολιτική συνοχής και οι περιφερειακές στρατηγικές για το περιβάλλον στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
TRAN/9/02937

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Gheorghe Falcă (PPE)

 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
18.	Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή
TRAN/9/03699

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
19.	Απαλλαγή 2019: Οργανισμοί και κοινές επιχειρήσεις
TRAN/9/04643
Συντάκτρια γνωμοδότησης:
Maria Grapini (S&D)
• Έγκριση του σχεδίων γνωμοδότησης
20.	Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα
TRAN/9/03137

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Roman Haider (ID)

 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
21.	Απόφαση για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, και της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με διαδικασίες ασφάλειας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών
TRAN/9/05015
***	2020/0382(NLE)	COM(2020)0856

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Johan Danielsson (S&D)

Επί της ουσίας:

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

Γνωμοδοτήσεις:

DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφή επιστολής

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 14.00.

*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
22.	Διάφορα
23.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	24-25 Φεβρουαρίου 2021 (Βρυξέλλες)

