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Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

TRAN(2021)0224_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, από 13.45 έως 16.15 και από 16.45 έως 17.45  (συνεδρίαση των συντονιστών)
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021, από 9.00 έως 12.00
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q2)
24 Φεβρουαρίου 2021, από 13.45 έως 16.15
Με εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών της επιτροπής TRAN
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	25-26 Ιανουαρίου 2021	PV – PE680.755v01-00
3.	Ανακοινώσεις της προέδρου
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας: πρώτος γύρος – τροπολογίες ***
4.	Τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα για πιο αποτελεσματικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές
TRAN/9/02084

Εισηγήτρια:

Karima Delli (Verts/ALE)

	Έγκριση των τροπολογιών
5.	Έκθεση εφαρμογής των πτυχών οδικής ασφάλειας της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο
TRAN/9/02105

Εισηγητής:

Benoît Lutgen (PPE)

	Έγκριση των τροπολογιών
6.	Δημιουργία στρατηγικής της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό
TRAN/9/02625

Εισηγήτρια:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

	Έγκριση των τροπολογιών
7.	Ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο
TRAN/9/04538

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Georg Mayer (ID)

	Έγκριση των τροπολογιών
8.	Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος
TRAN/9/04539

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Έλενα Κουντουρά (The Left)

	Έγκριση των τροπολογιών
9.	Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση εμποδίων στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης για τους Ευρωπαίους καταναλωτές
TRAN/9/03135

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Kosma Złotowski (ECR)

	Έγκριση των τροπολογιών
10.	Εφαρμογή των οδηγιών για την ποιότητα του αέρα: οδηγία 2004/107/ΕΚ και οδηγία 2008/50/ΕΚ
TRAN/9/03114

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Carlo Fidanza (ECR)

	Έγκριση των τροπολογιών
11.	Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2022 - Τμήμα ΙΙΙ
TRAN/9/04884

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Isabel García Muñoz (S&D)

	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 16.15.
*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
* * *
12.	Ενημέρωση σχετικά με τις πράσινες λωρίδες για τις μεταφορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 - Παρουσίαση από την Επιτροπή
13.	Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση)
TRAN/9/01273
***II	2017/0237(COD)	12262/1/2021 – C9-0011/2021
		T8-0462/2018

Εισηγητής:

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

TRAN


	Εξέταση του σχεδίου σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 25 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 17.00
14.	Γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030
TRAN/9/04393
***I	2020/0300(COD)	COM(2020)0652 – C9-0329/2020

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

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

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

BUDG, ITRE, TRAN, AGRI, PECH
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Ορισμός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών
* * *
24 Φεβρουαρίου 2021, από 16.45 έως 17.45  (συνεδρίαση των συντονιστών)
Κεκλεισμένων των θυρών
15.	Συνεδρίαση των συντονιστών
25 Φεβρουαρίου 2021, από 9.00 έως 12.00
16.	Ανταλλαγή απόψεων με την κα Cinzia Missiroli, Διευθύντρια Τυποποίησης και Ψηφιακών Λύσεων της CEN και CENELEC
17.	Ανταλλαγή απόψεων με τους Ευρωπαίους Συντονιστές για τους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ:
• κα Inés Ayala Sender, Ρήνος-Δούναβης
• κ. Carlo Secchi, Aτλαντικός
18.	Υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (Αναδιατύπωση)
TRAN/9/01271
***I	2013/0186(COD)	COM(2020)0579 – C9-0334/2020

Εισηγητής:

Marian-Jean Marinescu (PPE)
AM – PE680.868v01-00
AM – PE680.885v01-00
AM – PE680.905v01-00
DT – PE662.138v01-00
Επί της ουσίας:

TRAN


	Εξέταση των τροπολογιών
19.	Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 όσον αφορά την ιδιότητα του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας να λειτουργεί ως φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

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

Εισηγητής:

Bogusław Liberadzki (S&D)
PR – PE660.310v01-00
AM – PE680.873v01-00
Επί της ουσίας:

TRAN


	Εξέταση των τροπολογιών
20.	Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής
TRAN/9/01267
***I	2017/0114(COD)	COM(2017)0275 – C8-0171/2017

Εισηγητής:

Giuseppe Ferrandino (S&D)

Επί της ουσίας:

TRAN


	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
* * *
*** Διαδικασία εξ αποστάσεως ψηφοφορίας: δεύτερος γύρος – τελικές ψηφοφορίες ***
21.	Τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα για πιο αποτελεσματικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές
TRAN/9/02084

Εισηγήτρια:

Karima Delli (Verts/ALE)

	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
22.	Έκθεση εφαρμογής των πτυχών οδικής ασφάλειας της δέσμης μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο
TRAN/9/02105

Εισηγητής:

Benoît Lutgen (PPE)

	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
23.	Δημιουργία στρατηγικής της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό
TRAN/9/02625

Εισηγήτρια:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

	Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
24.	Ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο
TRAN/9/04538

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Georg Mayer (ID)

	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
25.	Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος
TRAN/9/04539

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Έλενα Κουντουρά (The Left)

	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
26.	Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση εμποδίων στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης για τους Ευρωπαίους καταναλωτές
TRAN/9/03135

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Kosma Złotowski (ECR)

	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
27.	Εφαρμογή των οδηγιών για την ποιότητα του αέρα: οδηγία 2004/107/ΕΚ και οδηγία 2008/50/ΕΚ
TRAN/9/03114

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Carlo Fidanza (ECR)

	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
28.	Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2022 - Τμήμα ΙΙΙ
TRAN/9/04884

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Isabel García Muñoz (S&D)

	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
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 13.00.
*** Λήξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας ***
29.	Διάφορα
30.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	15-16 Μαρτίου 2021 (Βρυξέλλες)

