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Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

TRAN(2021)0616_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2021. június 16., szerda, 13.45–14.45 és 14.45–15.45 és 16.15–18.15
2021. június 17., csütörtök, 9.30–12.30
Brüsszel
Terem: József Antall (2Q2)
2021. június 16., 13.45–14.45
A TRAN bizottság tagjainak távoli részvételével
1.	A napirend elfogadása
2.	A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:
	2021. május 10.	PV – PE692.771v01-00
3.	Az elnök közleményei
* * *
***Távszavazási eljárás: első kör – módosítások ***
4.	Az (EU) 2018/1139 rendelet módosítása annak tekintetében, hogy az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége az egységes európai égbolt teljesítmény-felülvizsgálati szerveként működhessen

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

Előadó:

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

TRAN


	Jelentéstervezet megvitatása
Szavazás módosításokról
5.	Az egységes európai égbolt végrehajtása (átdolgozás)
TRAN/9/01271
***I	2013/0186(COD)	COM(2020)0579 – C9-0334/2020

Előadó:

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

TRAN


Vélemény:

JURI (AR)
	Második olvasatra készült ajánlástervezet megvitatása
Szavazás módosításokról
6.	Az (EU) 2017/2397 irányelvnek a harmadik országbeli bizonyítványok elismerésére vonatkozó átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló irányelv
TRAN/9/05427
***I	2021/0039(COD)	COM(2021)0071 – C9-0026/2021

Előadó:

Andris Ameriks (S&D)
PR – PE691.074v01-00
AM – PE692.897v01-00
Illetékes:

TRAN


Vélemény:

EMPL, JURI
	Jelentéstervezet megvitatása
Szavazás módosításokról
7.	Az EU 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó közúti közlekedésbiztonsági szakpolitikai kerete – Ajánlások a „zéró-elképzelés” felé történő következő lépésekre
TRAN/9/05505
	2021/2014(INI)	

Előadó:

Elena Kountoura (The Left)
PR – PE689.693v01-00
AM – PE691.363v01-00
Illetékes:

TRAN


	Jelentéstervezet megvitatása
Szavazás módosításokról
A szavazásban részt vevő valamennyi képviselő – távkapcsolaton keresztül – az EPvote alkalmazás használatával szavaz. A képviselők 15.00-ig küldhetik el szavazólapjaikat.
***Távszavazási eljárás vége ***
8.	Patrick Ky, az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének (EASA) főigazgatója ismerteti „A városi légi mobilitás társadalmi elfogadottsága Európában” című tanulmányt
* * *
2021. június 16., 14.45–15.45
Zárt ülés
9.	Koordinátorok ülése
* * *
2021. június 16., 16.15–18.15
10.	Az idegenforgalommal foglalkozó munkacsoport találkozója szakértőkkel „A turisztikai adattér létrehozása” témájában
11.	Eszmecsere Josef Doppelbauer, az Európai Unió Vasúti Ügynökségének (ERA) ügyvezető igazgatójával a vasúti ágazat jövőbeli kihívásairól és lehetőségeiről
* * *
2021. június 17., 9.30–12.30
***Távszavazási eljárás: második kör - zárószavazások***
12.	Az (EU) 2018/1139 rendelet módosítása annak tekintetében, hogy az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége az egységes európai égbolt teljesítmény-felülvizsgálati szerveként működhessen

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

Előadó:

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

TRAN


	Jelentéstervezet elfogadása
Szavazás intézményközi tárgyalások megindításáról szóló határozatról
13.	Az egységes európai égbolt végrehajtása (átdolgozás)
TRAN/9/01271
***I	2013/0186(COD)	COM(2020)0579 – C9-0334/2020

Előadó:

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

TRAN


Vélemény:

JURI (AR)
	Második olvasatra készült ajánlástervezet elfogadása
14.	Az (EU) 2017/2397 irányelvnek a harmadik országbeli bizonyítványok elismerésére vonatkozó átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló irányelv
TRAN/9/05427
***I	2021/0039(COD)	COM(2021)0071 – C9-0026/2021

Előadó:

Andris Ameriks (S&D)
PR – PE691.074v01-00
AM – PE692.897v01-00
Illetékes:

TRAN


Vélemény:

EMPL, JURI
	Jelentéstervezet elfogadása
15.	Az EU 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó közúti közlekedésbiztonsági szakpolitikai kerete – Ajánlások a „zéró-elképzelés” felé történő következő lépésekre
TRAN/9/05505
	2021/2014(INI)	

Előadó:

Elena Kountoura (The Left)
PR – PE689.693v01-00
AM – PE691.363v01-00
Illetékes:

TRAN


	Jelentéstervezet elfogadása
A szavazásban részt vevő valamennyi képviselő – távkapcsolaton keresztül – az EPvote alkalmazás használatával szavaz. A képviselők 15.00-ig küldhetik el szavazólapjaikat.
***Távszavazási eljárás vége***
16.	A „B” Tematikus Főosztály által szervezett munkaértekezlet: „A légi közlekedési és tengeri közlekedési ágazat, valamint az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere: kilátások és kihívások" címmel
17.	Fenntartható és intelligens mobilitási stratégia
TRAN/9/05663
	2021/2046(INI)	

Előadó:

Ismail Ertug (S&D)
PR – PE691.072v01-00
AM – PE693.554v01-00
Illetékes:

TRAN*


Vélemény:

ENVI*, ITRE, JURI, FEMM
	A módosítások megvitatása
18.	A nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjak
TRAN/9/01267
***I	2017/0114(COD)	COM(2017)0275 – C8-0171/2017

Előadó:

Giuseppe Ferrandino (S&D)

Illetékes:

TRAN


	Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (74. cikk, (3) bekezdés)
19.	Egyéb kérdések
20.	Következő ülés(ek)
	2021. június 28. (Brüsszel)

