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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

TRAN(2022)0124_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 24. januára 2022 od 13.45 do 15.45 h a od 16.15 do 18.15 h

utorok 25. januára 2022 od 9.00 do 11.00 h a od 11.00 do 12.00 h  (schôdza 
koordinátorov)

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)

24. januára 2022 od 13.45 do 15.45 h

S účasťou členov výboru TRAN na diaľku

1. Voľba predsedu

2. Voľba prvého podpredsedu alebo prvej podpredsedníčky

3. Voľba druhého podpredsedu alebo druhej podpredsedníčky

4. Voľba tretieho podpredsedu alebo tretej podpredsedníčky

5. Voľba štvrtého podpredsedu alebo štvrtej podpredsedníčky

6. Oznámenia predsedníctva
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* * *

24. januára 2022 od 16.15 do 18.15 h

7. Prijatie programu schôdze

8. Výmena názorov s komisárkou pre dopravu Adinou Văleanovou o návrhoch tzv. 
zimného balíka:
• transeurópska dopravná sieť (TEN-T)
• inteligentné dopravné systémy (IDS)
• mestská mobilita
• diaľková železničná doprava

* * *

25. januára 2022 od 9.00 do 11.00 h

9. Zmena nariadenia (EÚ) 2018/841, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, zjednodušenie 
pravidiel týkajúcich sa dodržiavania záväzkov, stanovenie cieľov členských 
štátov na rok 2030 a záväzok spoločne dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 
2035 v sektore využívania pôdy, lesného hospodárstva a poľnohospodárstva, a 
nariadenia (EÚ) 2018/1999, pokiaľ ide o zlepšenie monitorovania, podávania 
správ, sledovania pokroku a preskúmania
TRAN/9/06904
***I 2021/0201(COD) COM(2021)0554 – C9-0320/2021

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Andris Ameriks (S&D) PA – PE700.699v01-00

Gestorský výbor:
ENVI* Ville Niinistö (Verts/ALE) PR – PE699.175v01-00

Výbory požiadané o stanovisko:
BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI*

 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 1. február 2022, 12.00 h

10. Zmena nariadenia (EÚ) 2019/631, pokiaľ ide o sprísnenie emisných noriem CO2 
pre nové osobné vozidlá a nové ľahké úžitkové vozidlá v súlade s ambicióznejšími 
klimatickými cieľmi Únie
TRAN/9/06914
***I 2021/0197(COD) COM(2021)0556 – C9-0322/2021

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Petar Vitanov (S&D) PA – PE699.331v01-00

Gestorský výbor:
ENVI Jan Huitema (Renew) PR – PE697.678v01-00

Výbory požiadané o stanovisko:
BUDG, ITRE, TRAN
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 preskúmanie návrhu stanoviska
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 1. február 2022, 14.00 h

11. Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru
TRAN/9/01268
***II 2017/0113(COD) 13531/1/2021 – C9-0014/2022

T8-0264/2018
T8-0006/2019

Spravodajkyňa:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE) PR – PE703.054v01-00

Gestorský výbor:
TRAN

 preskúmanie návrhu odporúčania do druhého čítania
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 8. február 2022, 12.00 h

12. Rôzne otázky

13. Nasledujúce schôdze
 2. – 3. februára 2022 (Brusel)

* * *

25. januára 2022 od 11.00 do 12.00 h  (schôdza koordinátorov)

*** Za zatvorenými dverami ***

14. Schôdza koordinátorov
(pozri osobitný návrh programu schôdze)


