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Transporto ir turizmo komitetas

TRAN(2021)0414_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2021 m. balandžio 14 d., trečiadienis, 9.00–11.00 val., 11.00–12.00 val., 13.45–15.45 val. ir 16.15–18.15 val.
2021 m. balandžio 15 d., ketvirtadienis, 9.30–12.30 val.
Briuselis
Salė: József Antall (2Q2)
2021 m. balandžio 14 d. 9.00–11.00 val.
TRAN komiteto nariai dalyvavo nuotoliniu būdu.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2021 m. vasario 24–25 d.	PV – PE689.789v01-00

3.	Pirmininkės pranešimai
Viešasis klausymas
4.	Alternatyviųjų degalų naudojimo transporto sektoriuje didinimas
(žr. atskirą programą)
5.	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)

* * *
2021 m. balandžio 14 d. 11.00–12.00 val.
Uždaras
6.	Koordinatorių posėdis
* * *
2021 m. balandžio 14 d. 13.45–15.45 val.
***Nuotolinio balsavimo procedūra: pirmasis balsavimas – pakeitimai***
7.	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
AM – PE689.639v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI
Grace O'Sullivan (Verts/ALE)
PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00
Nuomonę teikiantys komitetai:

BUDG, ITRE, TRAN, AGRI, PECH
	Pakeitimų priėmimas

8.	Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra
TRAN/9/02073
	2019/2186(INI)	

Nuomonės referentė:

Marianne Vind (S&D)
PA – PE663.114v01-00
AM – PE681.011v01-00
Atsakingas komitetas:

EMPL
Sylvie Brunet (Renew)
PR – PE657.498v01-00
AM – PE689.807v02-00
Nuomonę teikiantis komitetas:

TRAN
	Pakeitimų priėmimas

Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai balsuos nuotoliniu būdu, naudodamiesi programa „EPVote“. Parlamento nariai gali nusiųsti savo balsavimo biuletenius iki 15.00 val.
***Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga***
* * *
9.	Keitimasis nuomonėmis su GROW GD generaline direktore Kerstin Jorna dėl turizmo sektoriaus padėties artėjant vasaros sezonui
10.	Transeuropinės energetikos infrastruktūros gairės ir Reglamento (ES) Nr. 347/2013 panaikinimas
TRAN/9/04921
***I	2020/0360(COD)	COM(2020)0824 – C9-0417/2020

Nuomonės referentas:

Paolo Borchia (ID)
PA – PE689.672v01-00
Atsakingas komitetas:

ITRE
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PR – PE691.151v01-00
Nuomonę teikiantys komitetai:

ECON, ENVI, IMCO, TRAN, REGI
	Nuomonės projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. balandžio 21 d. 12.00 val.
11.	Direktyvos (ES) 2017/2397 dalinis keitimas dėl trečiųjų šalių pažymėjimų pripažinimo pereinamojo laikotarpio priemonių
TRAN/9/05427
***I	2021/0039(COD)	COM(2021)0071 – C9-0026/2021

Pranešėjas:

Andris Ameriks (S&D)
PR – PE691.074v01-00
Atsakingas komitetas:

TRAN


Nuomonę teikiantys komitetai:

EMPL, JURI
	Pranešimo projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. balandžio 19 d. 12.00 val.
2021 m. balandžio 14 d. 16.15–18.15 val.
12.	2021–2030 m. ES kelių eismo saugumo politikos programa: rekomendacijos dėl tolesnių žingsnių siekiant visiškai saugaus eismo vizijos
TRAN/9/05505
	2021/2014(INI)	

Pranešėja:

Elena Kountoura (The Left)
PR – PE689.693v01-00
Atsakingas komitetas:

TRAN


	Pranešimo projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. balandžio 19 d. 12.00 val.
13.	Keitimasis nuomonėmis su pranešėju 2022 m. bendrojo biudžeto klausimais Karlo Ressleriu
14.	Siekiant perspektyvaus vežimo vidaus vandenų keliais Europoje
TRAN/9/05506
	2021/2015(INI)	

Pranešėja:

Caroline Nagtegaal (Renew)
PR – PE689.855v01-00
Atsakingas komitetas:

TRAN


	Pranešimo projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. balandžio 28 d. 12.00 val.
2021 m. balandžio 15 d. 9.30–12.30 val.
15.	Keitimasis nuomonėmis su Komisijos nare Adina Vălean dėl struktūrinio dialogo
16.	Keitimasis nuomonėmis su TEN-T koridorių Europos koordinatoriais:
• Anne Jensen (Baltijos jūros ir Adrijos jūros koridorius),
• Péteriu Balázsu (Šiaurės jūros ir Viduržemio jūros koridorius),
• Kurtu Bodewigu (jūrų greitkeliai)

* * *
***Nuotolinio balsavimo procedūra: antrasis balsavimas – galutinis balsavimas***
17.	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
AM – PE689.639v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI
Grace O'Sullivan (Verts/ALE)
PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00
Nuomonę teikiantys komitetai:

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

18.	Sąžiningos darbo sąlygos, teisės ir socialinė apsauga skaitmeninių platformų darbuotojams. Naujos užimtumo formos, susijusios su skaitmenine plėtra
TRAN/9/02073
	2019/2186(INI)	

Nuomonės referentė:

Marianne Vind (S&D)
PA – PE663.114v01-00
AM – PE681.011v01-00
Atsakingas komitetas:

EMPL
Sylvie Brunet (Renew)
PR – PE657.498v01-00
AM – PE689.807v02-00
Nuomonę teikiantis komitetas:

TRAN
	Nuomonės projekto tvirtinimas

19.	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 teikiantis komitetas:

EMPL
	Rekomendacijos projekto svarstymas ir tvirtinimas (pritarimas)

Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai balsuos nuotoliniu būdu, naudodamiesi programa „EPVote“. Parlamento nariai gali nusiųsti savo balsavimo biuletenius iki 13.45 val.
***Nuotolinio balsavimo procedūros pabaiga***
* * *
20.	Kiti klausimai
21.	Kiti posėdžiai
	2021 m. gegužės 10 d. (Briuselis)


