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Komisja Transportu i Turystyki

TRAN(2022)0711_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Poniedziałek 11 lipca 2022 r., w godz. 15.00 – 18.30
Wtorek 12 lipca 2022 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30
Bruksela
Sala: József Antall (4Q2)
11 lipca 2022 r., w godz. 15.00 – 17.30
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Komunikaty przewodniczącej
3.	Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
	16-17 maja 2022 r.	PV – PE734.072v01-00
4.	Prezentacja badana na temat przyszłości transportu w kontekście planu odbudowy
5.	Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2023 - wszystkie sekcje
TRAN/9/09407

Sprawozdawca:

Vlad Gheorghe (Renew)
PA – PE734.289v01-00
	Rozpatrzenie projektu opinii
6.	Zmiana dyrektywy 2003/25/WE w odniesieniu do włączenia ulepszonych wymogów stateczności i dostosowania jej do wymogów stateczności określonych przez Międzynarodową Organizację Morską
TRAN/9/08416
***I	2022/0036(COD)	COM(2022)0053 – C9-0047/2022

Sprawozdawca:

Roberts Zīle (ECR)

Przedm. właśc.:

TRAN


	Pierwsza wymiana poglądów
* * *
11 lipca 2022 r., w godz. 17.30 – 18.30
7.	Wspólne posiedzenie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Korytarze solidarnościowe ułatwiające wywóz produktów rolnych z Ukrainy”
* * *
12 lipca 2022 r., w godz. 9.00 – 10.00
*** Przy drzwiach zamkniętych ***
8.	Posiedzenie koordynatorów
(zob. osobny projekt porządku dziennego)
* * *
12 lipca 2022 r., w godz. 10.00 – 12.30
*** Głosowanie ***
9.	Zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) oraz zmiana niektórych unijnych aktów ustawodawczych Unii
TRAN/9/06106
***I	2021/0106(COD)	COM(2021)0206 – C9-0146/2021

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Josianne Cutajar (S&D)

Przedm. właśc.:

IMCO, LIBE*
Brando Benifei (S&D)
Dragoș Tudorache (Renew)

Opiniodawcza:

ENVI, ITRE*, TRAN, CULT*, JURI*
	Przyjęcie projektu opinii
*** Koniec głosowania ***
* * *
10.	Wizyta prezydencji czeskiej
– Ivan Bartoš, wicepremier ds. cyfryzacji i minister rozwoju regionalnego, odpowiedzialny za turystykę
– Martin Kupka, minister transportu
* * *
12 lipca 2022 r., w godz. 14.30 – 18.30
11.	Międzynarodowa Organizacja Morska: informacje zwrotne ze 105. posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu i 78. posiedzenia Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego – wymiana poglądów z dyrektor DG MOVE Magdą Kopczyńska
12.	Prezentacja przez Komisję jej sprawozdania z wdrożenia dyrektywy ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich
13.	Posiedzenie grupy zadaniowej ds. turystyki: wymiana poglądów w sprawie ram środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) dla sektorów podróży i turystyki
14.	Sprawy różne
15.	Następne posiedzenia
	31 sierpnia 2022 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)
1 września 2022 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

