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Transporto ir turizmo komitetas

TRAN(2021)0315_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2021 m. kovo 15 d., pirmadienis, 16.45–18.45 val.
2021 m. kovo 16 d., antradienis, 9.00–11.00 val. ir 11.00–12.00 val. (koordinatorių posėdis) ir 13.45–15.45 val.
Briuselis
Salė: József Antall (4Q2)
2021 m. kovo 15 d. 16.45–18.45 val.
TRAN komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininkės pranešimai
* * *
***Nuotolinio balsavimo procedūra: pirmasis balsavimas – pakeitimai***
3.	Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos (nauja redakcija)
TRAN/9/01273
***II	2017/0237(COD)	12262/1/2020 – C9-0011/2021
		T8-0462/2018

Pranešėjas:

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

TRAN


	Pakeitimų priėmimas

Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai balsuos nuotoliniu būdu, naudodamiesi taikomąja programa „EPVote“. Parlamento nariai savo balsavimo biuletenius gali atsiųsti iki 18.00 val.
***Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga***
* * *
4.	Mokslinių tyrimų projekto „Transporto ir turizmo sektorių gaivinimas ES po COVID-19“ pristatymas
5.	Geležinkelių sauga ir signalizacijos sistemos: Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) diegimo dabartinės padėties įvertinimas
TRAN/9/02082
	2019/2191(INI)	

Pranešėja:

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

TRAN


	Pranešimo projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. balandžio 1 d. 12.00 val.
6.	Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos, Islandijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl galiojimo laiko apribojimų, taikomų orlaivių su įgula suteikimo sutartims, sudarymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo
TRAN/9/00478
***	2019/0126(NLE)	11645/2020 – C9-0392/2020

Pranešėja:

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

TRAN


Nuomonę teikiantys komitetai:

EMPL
	Pranešimo projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. kovo 17 d. 12.00 val.
2021 m. kovo 16 d. 9.00–11.00 val.
7.	Naujai traktuojama Atlanto vandenyno strategija
TRAN/9/04952
	2020/2276(INI)	

Nuomonės referentė:

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

REGI*
Younous Omarjee (The Left)

Nuomonę teikiantys komitetai:

ENVI*, TRAN*, PECH
	Nuomonės projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. kovo 22 d. 12.00 val.
8.	Keitimasis nuomonėmis su už kelių eismo saugą atsakingu Europos koordinatoriumi Matthew Baldwinu
9.	Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas
CJ05/9/01732
***I	2018/0228(COD)	COM(2018)0438 – C8-0255/2018

Pranešėjai:

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

Atsakingi komitetai:

ITRE, TRAN


	Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

* * *
***Nuotolinio balsavimo procedūra: antrasis balsavimas – galutinis balsavimas***
10.	Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos (nauja redakcija)
TRAN/9/01273
***II	2017/0237(COD)	12262/1/2020 – C9-0011/2021
		T8-0462/2018

Pranešėjas:

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

TRAN


	Rekomendacijos antrajam svarstymui projekto tvirtinimas

Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai balsuos nuotoliniu būdu, naudodamiesi taikomąja programa „EPVote“. Parlamento nariai gali nusiųsti savo balsavimo biuletenius iki 12.15 val.
***Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga***
2021 m. kovo 16 d. 11.00–12.00 val. (koordinatorių posėdis)
Uždaras
11.	Koordinatorių posėdis
* * *
2021 m. kovo 16 d. 13.45–15.45 val.
12.	Teminio skyriaus praktinis seminaras tema „Vandenilio kuro naudojimas transporto sektoriuje“
13.	Kiti klausimai
14.	Kiti posėdžiai
	2021 m. balandžio 14–15 d. (Briuselis)


