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Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

TRAN(2021)0315_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2021. március 15., hétfő, 16.45–18.45
2021. március 16., kedd, 9.00–11.00 és 11.00–12.00  (Koordinátorok ülése)  és 13.45–15.45
Brüsszel
Terem: József Antall (4Q2)
2021. március 15., 16.45–18.45
A TRAN bizottság tagjainak távoli részvételével
1.	A napirend elfogadása
2.	Az elnök közleményei
* * *
***Távszavazási eljárás: első kör – módosítások ***
3.	A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei (átdolgozás)
TRAN/9/01273
***II	2017/0237(COD)	12262/1/2020 – C9-0011/2021
		T8-0462/2018

Előadó:

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

TRAN


	Módosítások elfogadása
A szavazásban részt vevő valamennyi képviselő – távkapcsolaton keresztül – az EPvote alkalmazás használatával szavaz. A képviselők 18.00-ig küldhetik el szavazólapjaikat.
***Távszavazási eljárás vége ***
* * *
4.	„A közlekedés és az idegenforgalom újraindítása az EU-ban a Covid19 után” című kutatási projekt ismertetése
5.	Vasúti biztonság és jelzőrendszer: Az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) kiépítése jelenlegi állásának értékelése
TRAN/9/02082
	2019/2191(INI)	

Előadó:

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

TRAN


	Jelentéstervezet megvitatása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2021. április 1., 12.00
6.	Javaslat az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió, Izland és a Norvég Királyság közötti, a személyzettel ellátott légi járművek bérleti szerződéseire vonatkozó időkorlátokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra
TRAN/9/00478
***	2019/0126(NLE)	11645/2020 – C9-0392/2020

Előadó:

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

TRAN


Vélemény:

EMPL
	Jelentéstervezet megvitatása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2021. március 17., 12.00
2021. március 16., 9.00–11.00
7.	Az Atlanti-óceán térségére vonatkozó tengerstratégia új megközelítése
TRAN/9/04952
	2020/2276(INI)	

A vélemény előadója:

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

REGI*
Younous Omarjee (The Left)

Vélemény:

ENVI*, TRAN*, PECH
	Véleménytervezet megvitatása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2021. március 22., 12.00
8.	Véleménycsere Matthew Baldwin közúti közlekedésbiztonságért felelős európai koordinátorral
9.	Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása
CJ05/9/01732
***I	2018/0228(COD)	COM(2018)0438 – C8-0255/2018

Előadók:

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

Illetékes:

ITRE, TRAN


	Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (74. cikk, (3) bekezdés)
* * *
***Távszavazási eljárás: második kör - zárószavazások ***
10.	A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogai és kötelezettségei (átdolgozás)
TRAN/9/01273
***II	2017/0237(COD)	12262/1/2020 – C9-0011/2021
		T8-0462/2018

Előadó:

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

TRAN


	Második olvasatra készült ajánlástervezet elfogadása
A szavazásban részt vevő valamennyi képviselő – távkapcsolaton keresztül – az EPvote alkalmazás használatával szavaz. A képviselők 12.15-ig küldhetik el szavazólapjaikat.
***Távszavazási eljárás vége ***
2021. március 16., 11.00–12.00  (Koordinátorok ülése)
Zárt ülés
11.	Koordinátorok ülése
* * *
2021. március 16., 13.45–15.45
12.	Tematikus főosztály munkaértekezlete a hidrogén-üzemanyagok közlekedésben való használatáról
13.	Egyéb kérdések
14.	Következő ülés(ek)
	2021. április 14–15. (Brüsszel)

