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Transporto ir turizmo komitetas

TRAN(2021)0224_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2021 m. vasario 24 d., trečiadienis, 13.45–16.15 val. ir 16.45–17.45 val. (koordinatorių posėdis)
2021 m. vasario 25 d., ketvirtadienis, 9.00–12.00 val.
Briuselis
Salė: József Antall (4Q2)
2021 m. vasario 24 d. 13.45–16.15 val.
TRAN komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2021 m. sausio 25–26 d.	PV – PE680.755v01-00

3.	Pirmininkės pranešimai
***Nuotolinio balsavimo procedūra: pirmasis balsavimas – pakeitimai***
4.	Techninės ir veiklos priemonės siekiant veiksmingesnio ir švaresnio jūrų transporto
TRAN/9/02084

Pranešėja:

Karima Delli (Verts/ALE)

	Pakeitimų priėmimas

5.	Įgyvendinimo pranešimas dėl techninės apžiūros dokumentų rinkinio kelių eismo saugumo aspekto
TRAN/9/02105

Pranešėjas:

Benoît Lutgen (PPE)

	Pakeitimų priėmimas

6.	ES tvaraus turizmo strategijos parengimas
TRAN/9/02625

Pranešėja:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

	Pakeitimų priėmimas

7.	Europos vandenilio strategija
TRAN/9/04538

Nuomonės referentas:

Georg Mayer (ID)

	Pakeitimų priėmimas

8.	Europos energetikos sistemos integracijos strategija
TRAN/9/04539

Nuomonės referentė:

Elena Kountoura (The Left)

	Pakeitimų priėmimas

9.	Europos skaitmeninės ateities kūrimas: kliūčių bendrajai skaitmeninei rinkai šalinimas ir dirbtinio intelekto (DI) naudojimo gerinimas siekiant naudos vartotojams ES
TRAN/9/03135

Nuomonės referentas:

Kosma Złotowski (ECR)

	Pakeitimų priėmimas

10.	Aplinkos oro kokybės direktyvų – Direktyvos 2004/107/EB ir Direktyvos 2008/50/EB – įgyvendinimas
TRAN/9/03114

Nuomonės referentas:

Carlo Fidanza (ECR)

	Pakeitimų priėmimas

11.	2022 m. biudžeto gairės – III skirsnis
TRAN/9/04884

Nuomonės referentė:

Isabel García Muñoz (S&D)

	Pakeitimų priėmimas

Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai balsuos nuotoliniu būdu, naudodamiesi taikomąja programa „EPVote“. Parlamento nariai gali nusiųsti savo balsavimo biuletenius iki 16.15 val.
***Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga***
* * *
12.	Komisijos pranešimas tema „Naujausia informacija apie žaliuosius transporto koridorius COVID-19 pandemijos metu“
13.	Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos (nauja redakcija)
TRAN/9/01273
***II	2017/0237(COD)	12262/1/2021 – C9-0011/2021
		T8-0462/2018

Pranešėjas:

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

TRAN


	Rekomendacijos antrajam svarstymui projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. vasario 25 d. 17.00 val.
14.	Bendroji Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programa iki 2030 m.
TRAN/9/04393
***I	2020/0300(COD)	COM(2020)0652 – C9-0329/2020

Nuomonės referentė:

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

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

BUDG, ITRE, TRAN, AGRI, PECH
	Nuomonės projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo termino nustatymas
* * *
2021 m. vasario 24 d. 16.45–17.45 val. (koordinatorių posėdis)
Uždaras
15.	Koordinatorių posėdis
2021 m. vasario 25 d. 9.00–12.00 val.
16.	Keitimasis nuomonėmis su CEN ir CENELEC už standartizaciją ir skaitmeninius sprendimus atsakinga direktore Cinzia Missiroli
17.	Keitimasis nuomonėmis su TEN-T koridorių Europos koordinatoriais:
• Inés Ayala Sender (Reino ir Dunojaus koridorius)
• Carlo Secchi (Atlanto koridorius)
18.	Bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimas (nauja redakcija)
TRAN/9/01271
***I	2013/0186(COD)	COM(2020)0579 – C9-0334/2020

Pranešėjas:

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

TRAN


	Pakeitimų svarstymas

19.	Reglamento (ES) 2018/1139 nuostatų dalinis keitimas dėl Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros kompetencijos atlikti Bendro Europos dangaus veiklos rezultatų apžvalgos įstaigos funkcijas

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

Pranešėjas:

Bogusław Liberadzki (S&D)
PR – PE660.310v01-00
AM – PE680.873v01-00
Atsakingas komitetas:

TRAN


	Pakeitimų svarstymas

20.	Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra
TRAN/9/01267
***I	2017/0114(COD)	COM(2017)0275 – C8-0171/2017

Pranešėjas:

Giuseppe Ferrandino (S&D)

Atsakingas komitetas:

TRAN


	Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

* * *
***Nuotolinio balsavimo procedūra: antrasis balsavimas – galutinis balsavimas***
21.	Techninės ir veiklos priemonės siekiant veiksmingesnio ir švaresnio jūrų transporto
TRAN/9/02084

Pranešėja:

Karima Delli (Verts/ALE)

	Pranešimo projekto tvirtinimas

22.	Įgyvendinimo pranešimas dėl techninės apžiūros dokumentų rinkinio kelių eismo saugumo aspekto
TRAN/9/02105

Pranešėjas:

Benoît Lutgen (PPE)

	Pranešimo projekto tvirtinimas

23.	ES tvaraus turizmo strategijos parengimas
TRAN/9/02625

Pranešėja:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

	Pranešimo projekto tvirtinimas

24.	Europos vandenilio strategija
TRAN/9/04538

Nuomonės referentas:

Georg Mayer (ID)

	Nuomonės projekto tvirtinimas

25.	Europos energetikos sistemos integracijos strategija
TRAN/9/04539

Nuomonės referentė:

Elena Kountoura (The Left)

	Nuomonės projekto tvirtinimas

26.	Europos skaitmeninės ateities kūrimas: kliūčių bendrajai skaitmeninei rinkai šalinimas ir dirbtinio intelekto (DI) naudojimo gerinimas siekiant naudos vartotojams ES
TRAN/9/03135

Nuomonės referentas:

Kosma Złotowski (ECR)

	Nuomonės projekto tvirtinimas

27.	Aplinkos oro kokybės direktyvų – Direktyvos 2004/107/EB ir Direktyvos 2008/50/EB – įgyvendinimas
TRAN/9/03114

Nuomonės referentas:

Carlo Fidanza (ECR)

	Nuomonės projekto tvirtinimas

28.	2022 m. biudžeto gairės – III skirsnis
TRAN/9/04884

Nuomonės referentė:

Isabel García Muñoz (S&D)

	Nuomonės projekto tvirtinimas

Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai balsuos nuotoliniu būdu, naudodamiesi taikomąja programa „EPVote“. Parlamento nariai gali nusiųsti savo balsavimo biuletenius iki 13.00 val.
***Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga***
29.	Kiti klausimai
30.	Kiti posėdžiai
	2021 m. kovo 15–16 d. (Briuselis)


