OJ\1222847LT.rtf	PE663.229v02-00
LT	Suvienijusi įvairovę	LT
PE663.229v02-00	 /1 	OJ\1222847LT.rtf
LT
OJ\1222847LT.rtf	 /1 	PE663.229v02-00
	LT

Europos Parlamentas
2019-2024
file_0.png




Transporto ir turizmo komitetas

TRAN(2021)0125_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2021 m. sausio 25 d., pirmadienis, 9.30–12.00 val. ir 13.45–16.15 val. ir 16.45–18.45 val.
2021 m. sausio 26 d., antradienis, 9.30–10.30 val.  (koordinatorių posėdis)  ir 10.30–12.30 val.
Briuselis
Salė: József Antall (6Q2)
2021 m. sausio 25 d. 9.30–12.00 val.


TRAN komiteto nariai dalyvavo nuotoliniu būdu
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininkės pranešimai
3.	EASA pakartotinis „Boeing 737 Max“ sertifikavimas, keitimasis nuomonėmis su generaliniu direktoriumi Patricku Ky (anglų kalba)
4.	Laikinosios priemonės dėl sertifikatų ir licencijų galiojimo („Omnibus 2“). Europos Komisijos pranešimas
5.	Įgyvendinimo pranešimas dėl techninės apžiūros dokumentų rinkinio kelių eismo saugumo aspekto
TRAN/9/02105
	2019/2205(INI)	

Pranešėjas:

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

TRAN


 
	Pakeitimų svarstymas
2021 m. sausio 25 d. 13.45–16.15 val.


***Nuotolinio balsavimo procedūra: pirmasis balsavimas – pakeitimai***
6.	Sanglaudos politika ir regioninės aplinkos strategijos kovojant su klimato kaita
TRAN/9/02937

Nuomonės referentas:

Gheorghe Falcă (PPE)

 
	Pakeitimų svarstymas ir priėmimas
7.	2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija
TRAN/9/03699

Nuomonės referentė:

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

 
	Pakeitimų svarstymas ir priėmimas
8.	2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: agentūros ir bendrosios įmonės
TRAN/9/04643
Nuomonės referentė:
Maria Grapini (S&D)
• Pakeitimų svarstymas ir priėmimas



9.	Europos duomenų strategija
TRAN/9/03137
	2020/2217(INI)	

Nuomonės referentas:

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

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

Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai balsuos nuotoliniu būdu, naudodamiesi taikomąja programa „EPVote“. Parlamento nariai savo balsavimo biuletenius gali atsiųsti iki 16.00 val.

***Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga***

* * *
10.	ES tvaraus turizmo strategijos parengimas
TRAN/9/02625
	2020/2038(INI)	

Pranešėja:

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

TRAN


Nuomonę teikiantys komitetai:

AGRI, CULT
 
	Pakeitimų svarstymas
11.	Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas
CJ05/9/01732
***I	2018/0228(COD)	COM(2018)0438 – C8-0255/2018

Pranešėjai:

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

Atsakingas komitetas:

ITRE, TRAN


 
	Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis) (dar nepatvirtinta)
12.	Keitimasis nuomonėmis su Transporto bendrijos nuolatinio sekretoriato direktoriumi Mateju Zakonjšeku

* * *
2021 m. sausio 25 d. 16.45–18.45 val.

13.	Už transportą atsakingos Komisijos narės Adinos Vălean pranešimas darnaus ir išmanaus judumo strategijos klausimu
14.	Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra
TRAN/9/02073
	2019/2186(INI)	

Nuomonės referentė:

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

EMPL
Sylvie Brunet (Renew)

Nuomonę teikiantys komitetai:

TRAN
 
	Nuomonės projekto svarstymas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. vasario 11 d. 12.00 val.
2021 m. sausio 26 d. 9.30–10.30 val.  (koordinatorių posėdis)


Uždaras
15.	Koordinatorių posėdis
(žr. atskirą darbotvarkės projektą)
2021 m. sausio 26 d. 10.30–12.30 val.


Tarybai pirmininkaujančios šalies programos pristatymas
16.	Vizitai:
– Portugalijos infrastruktūros ir būsto ministras Pedro Nuno Santos
– Portugalijos valstybės sekretorė turizmo klausimais Rita Marques

* * *

***Nuotolinio balsavimo procedūra: antrasis balsavimas – galutinis balsavimas***
17.	Sanglaudos politika ir regioninės aplinkos strategijos kovojant su klimato kaita
TRAN/9/02937

Nuomonės referentas:

Gheorghe Falcă (PPE)

 
	Nuomonės projekto tvirtinimas
18.	2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija
TRAN/9/03699

Nuomonės referentė:

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

 
	Nuomonės projekto tvirtinimas
19.	2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: agentūros ir bendrosios įmonės
TRAN/9/04643
Nuomonės referentė:
Maria Grapini (S&D)
• Nuomonės projektų tvirtinimas
20.	Europos duomenų strategija
TRAN/9/03137

Nuomonės referentas:

Roman Haider (ID)

 
	Nuomonės projekto tvirtinimas
21.	Sprendimas dėl Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo ir Europos Sąjungos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų sudarymo Sąjungos vardu
TRAN/9/05015
***	2020/0382(NLE)	COM(2020)0856

Nuomonės referentas:

Johan Danielsson (S&D)

Atsakingas komitetas:

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

Nuomonę teikiantys komitetai:

DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI
 
	Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai balsuos nuotoliniu būdu, naudodamiesi taikomąja programa „EPVote“. Parlamento nariai savo balsavimo biuletenius gali atsiųsti iki 14.00 val.

***Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga***
22.	Kiti klausimai
23.	Kiti posėdžiai
	2021 m. vasario 24–25 d. (Briuselis)

