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Transport- og Turismeudvalget

TRAN(2021)0315_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 15. marts 2021 kl. 16.45-18.45
Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 9.00-11.00 og 11.00-12.00  (koordinatormøde)  og 13.45-15.45
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (4Q2)
Den 15. marts 2021 kl. 16.45-18.45
Med fjerndeltagelse af TRAN-medlemmer
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
* * *
***Fjernafstemning: første runde – ændringsforslag***
3.	Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (Omarbejdning)
TRAN/9/01273
***II	2017/0237(COD)	12262/1/2020 – C9-0011/2021
		T8-0462/2018

Ordfører:

Bogusław Liberadzki (S&D)
PR – PE663.272v01-00
AM – PE689.552v01-00
Kor.udv.:

TRAN


	Vedtagelse af ændringsforslag
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen ved fjerndeltagelse, vil afgive stemme ved brug af EPvote. Medlemmerne kan sende deres stemmesedler indtil kl. 18.00.
***Fjernafstemning afsluttet***
* * *
4.	Præsentation af forskningsprojekt om genopretning af transport og turisme i EU efter covid-19
5.	Jernbanesikkerhed og -signaler: Vurdering af status for udbygningen af ERTMS (European Rail Traffic Management System)
TRAN/9/02082
	2019/2191(INI)	

Ordfører:

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE680.983v01-00
Kor.udv.:

TRAN


	Behandling af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 1. april 2021 kl. 12.00
6.	Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen vedrørende tidsbegrænsning af aftaler om at stille luftfartøjer med besætning til rådighed mellem Amerikas Forenede Stater, Den Europæiske Union, Island og Kongeriget Norge
TRAN/9/00478
***	2019/0126(NLE)	11645/2020 – C9-0392/2020

Ordfører:

Maria Grapini (S&D)
PR – PE680.980v01-00
Kor.udv.:

TRAN


Udtalelser:

EMPL
	Behandling af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: den 17. marts 2021 kl. 12.00
Den 16. marts 2021 kl. 9.00-11.00
7.	En ny tilgang til havstrategien for Atlanterhavsområdet
TRAN/9/04952
	2020/2276(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PA – PE689.483v01-00
Kor.udv.:

REGI*
Younous Omarjee (The Left)

Udtalelser:

ENVI*, TRAN*, PECH
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 22. marts 2021 kl. 12.00
8.	Drøftelse med Matthew Baldwin, europæisk koordinator for trafiksikkerhed
9.	Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten
CJ05/9/01732
***I	2018/0228(COD)	COM(2018)0438 – C8-0255/2018

Ordførere:

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

Kor.udv.:

ITRE, TRAN


	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)
* * *
***Fjernafstemning: anden runde – endelige afstemninger ***
10.	Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (Omarbejdning)
TRAN/9/01273
***II	2017/0237(COD)	12262/1/2020 – C9-0011/2021
		T8-0462/2018

Ordfører:

Bogusław Liberadzki (S&D)
PR – PE663.272v01-00
AM – PE689.552v01-00
Kor.udv.:

TRAN


	Vedtagelse af udkast til indstilling ved andenbehandling
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen ved fjerndeltagelse, vil afgive stemme ved brug af EPvote. Medlemmerne kan sende deres stemmesedler indtil kl. 12.15.
***Fjernafstemning afsluttet***
Den 16. marts 2021 kl. 11.00-12.00  (koordinatormøde)
For lukkede døre
11.	Koordinatormøde
* * *
Den 16. marts 2021 kl. 13.45-15.45
12.	Temaafdelingens workshop om anvendelse af brintbrændstof til transport
13.	Diverse sager
14.	Næste møder
	14.-15. april 2021 (Bruxelles)

