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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament

2019-2024

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

TRAN(2021)0224_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 24. února 2021, 13:45–16:15 a 16:45–17:45  (schůze koordinátorů)

Čtvrtek 25. února 2021, 9:00–12:00

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

24. února 2021, 13:45–16:15

S distanční účastí členů výboru TRAN

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisů ze schůzí:
 25.–26. ledna 2021 PV – PE680.755v01-00

3. Sdělení předsedkyně

***Distanční hlasování: první kolo – pozměňovací návrhy***

4. Technická a provozní opatření pro účinnější a ekologičtější námořní dopravu
TRAN/9/02084

Zpravodajka:
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Karima Delli (Verts/ALE)
 přijetí pozměňovacích návrhů

5. Zpráva o provádění ohledně aspektů bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích v rámci balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti 
vozidel
TRAN/9/02105

Zpravodaj:
Benoît Lutgen (PPE)

 přijetí pozměňovacích návrhů

6. Vypracování strategie EU pro udržitelný cestovní ruch
TRAN/9/02625

Zpravodajka:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 přijetí pozměňovacích návrhů

7. Evropská vodíková strategie
TRAN/9/04538

Zpravodaj:
Georg Mayer (ID)

 přijetí pozměňovacích návrhů

8. Evropská strategie pro integraci energetického systému
TRAN/9/04539

Zpravodajka:
Elena Kountoura (The Left)

 přijetí pozměňovacích návrhů

9. Příprava digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování
jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské
spotřebitele
TRAN/9/03135

Zpravodaj:
Kosma Złotowski (ECR)

 přijetí pozměňovacích návrhů

10. Provádění směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší: směrnice 2004/107/ES a směrnice 
2008/50/ES
TRAN/9/03114

Zpravodaj:
Carlo Fidanza (ECR)

 přijetí pozměňovacích návrhů

11. Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III
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TRAN/9/04884

Zpravodajka:
Isabel García Muñoz (S&D)

 přijetí pozměňovacích návrhů

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování distančně, budou hlasovat pomocí aplikace 
EPVote. Poslanci mohou hlasovací lístky zasílat do 16:15.

***Konec distančního hlasování ***

* * *

12. Aktualizace k otázce tzv. zelených pruhů v dopravě během pandemie COVID-19 
– prezentace Komise

13. Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)
TRAN/9/01273
***II 2017/0237(COD) 12262/1/2021 – C9-0011/2021

T8-0462/2018

Zpravodaj:
Bogusław Liberadzki (S&D) PR – PE663.272v01-00

Příslušný výbor:
TRAN

 projednání návrhu doporučení pro druhé čtení
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 25. února 2021, 17:00

14. Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030
TRAN/9/04393
***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 – C9-0329/2020

Zpravodajka:
Rovana Plumb (S&D) PA – PE661.992v01-00

Příslušný výbor:
ENVI Grace O'Sullivan (Verts/ALE) PR – PE680.827v01-00

Stanoviska:
BUDG, ITRE, TRAN, AGRI, PECH

 projednání návrhu stanoviska
 stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

* * *

24. února 2021, 16:45–17:45  (schůze koordinátorů)

Neveřejná schůze

15. Schůze koordinátorů
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25. února 2021, 9:00–12:00

16. Výměna názorů s Cinziou Missiroliovou, ředitelkou pro normalizaci a digitální
řešení organizace CEN a CENELEC 

17. Výměna názorů s evropskými koordinátory pro koridory sítě TEN-T:
• Inés Ayalaovou Senderovou, koridor Rýn-Dunaj
• Carlem Secchim, atlantský koridor

18. Provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)
TRAN/9/01271
***I 2013/0186(COD) COM(2020)0579 – C9-0334/2020

Zpravodaj:
Marian-Jean Marinescu (PPE) AM – PE680.868v01-00

AM – PE680.885v01-00
AM – PE680.905v01-00
DT – PE662.138v01-00

Příslušný výbor:
TRAN

 projednání pozměňovacích návrhů

19. Změna nařízení (EU) 2018/1139, pokud jde o schopnost Agentury Evropské unie 
pro bezpečnost letectví působit jako orgán pro kontrolu výkonnosti v rámci 
jednotného evropského nebe

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

Zpravodaj:
Bogusław Liberadzki (S&D) PR – PE660.310v01-00

AM – PE680.873v01-00
Příslušný výbor:

TRAN
 projednání pozměňovacích návrhů

20. Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními 
vozidly
TRAN/9/01267
***I 2017/0114(COD) COM(2017)0275 – C8-0171/2017

Zpravodaj:
Giuseppe Ferrandino (S&D)

Příslušný výbor:
TRAN

 zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

* * *

***Distanční hlasování: druhé kolo – konečné hlasování ***
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21. Technická a provozní opatření pro účinnější a ekologičtější námořní dopravu
TRAN/9/02084

Zpravodajka:
Karima Delli (Verts/ALE)

 přijetí návrhu zprávy

22. Zpráva o provádění ohledně aspektů bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích v rámci balíčku předpisů týkajících se technické způsobilosti 
vozidel
TRAN/9/02105

Zpravodaj:
Benoît Lutgen (PPE)

 přijetí návrhu zprávy

23. Vypracování strategie EU pro udržitelný cestovní ruch
TRAN/9/02625

Zpravodajka:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 přijetí návrhu zprávy

24. Evropská vodíková strategie
TRAN/9/04538

Zpravodaj:
Georg Mayer (ID)

 přijetí návrhu stanoviska

25. Evropská strategie pro integraci energetického systému
TRAN/9/04539

Zpravodajka:
Elena Kountoura (The Left)

 přijetí návrhu stanoviska

26. Příprava digitální budoucnosti Evropy: odstranění překážek fungování
jednotného digitálního trhu a lepší využívání umělé inteligence pro evropské
spotřebitele
TRAN/9/03135

Zpravodaj:
Kosma Złotowski (ECR)

 přijetí návrhu stanoviska

27. Provádění směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší: směrnice 2004/107/ES a směrnice 
2008/50/ES
TRAN/9/03114

Zpravodaj:
Carlo Fidanza (ECR)
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 přijetí návrhu stanoviska

28. Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2022 – oddíl III
TRAN/9/04884

Zpravodajka:
Isabel García Muñoz (S&D)

 přijetí návrhu stanoviska

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování distančně, budou hlasovat pomocí aplikace 
EPVote. Poslanci mohou hlasovací lístky zasílat do 13:00.

***Konec distančního hlasování ***

29. Různé

30. Příští schůze
 15.–16. března 2021 (Brusel)
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