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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по транспорт и туризъм

TRAN(2020)0608_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 8 юни 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 18.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал" (4Q2)

8 юни 2020 г., 9.00–11.00 ч.

С дистанционното участие на членовете на комисията по транспорт и туризъм
(TRAN)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

В присъствието на Комисията

3. Размяна на мнения с Хенрик Хололей, генерален директор, ГД „Мобилност
и транспорт“, Европейска комисия, относно аспектите, свързани с
транспорта, на Плана за възстановяване на ЕС и преразгледаната МФР

4. Официално откриване на гласуването на измененията

* * *

***Процедура за дистанционно гласуване: първи кръг - изменения***
11.00 – 12.30 ч.
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Всички членове на ЕП, участващи в гласуването – присъстващи в заседателната
зала на комисията или чрез дистанционно участие – ще гласуват по
електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване. 
Членовете на ЕП могат да изпращат бюлетините си до 12.30 часа

5. Изисквания за изпълнение и за определяне на специфични правила за
командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт
TRAN/9/01264
***II 2017/0121(COD) 05112/1/2020 – C9-0106/2020

T8-0339/2019

Докладчик:
Катержина Конечна (GUE/NGL) PR – PE650.437v01-00

AM – PE650.724v01-00
Водеща:

TRAN

 Приемане на измененията

6. Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните
изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, 
минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и
седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на
установяването на местоположението чрез тахографи
TRAN/9/01263
***II 2017/0122(COD) 05114/1/2020 – C9-0104/2020

T8-0340/2019

Докладчик:
Хена Виркунен (PPE) PR – PE650.439v01-00

AM – PE652.268v01-00
Водеща:

TRAN

 Приемане на измененията

7. Изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с
оглед на адаптирането им към развитието в сектора
TRAN/9/01265
***II 2017/0123(COD) 05115/1/2020 – C9-0105/2020

T8-0341/2019

Докладчик:
Исмаил Ертуг (S&D) PR – PE650.436v01-00

AM – PE650.725v01-00
Водеща:

TRAN

 Приемане на измененията

8. Недостиг на лекарства - как да се намери решение на нововъзникващ
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проблем
TRAN/9/02856

2020/2071(INI)

Докладчик по становище:
Марко Кампоменози (ID) PA – PE650.657v01-00

AM – PE652.370v01-00
Водеща:

ENVI* Натали Колен-Йостерле (PPE) PR – PE650.394v01-00
Подпомагащи:

DEVE, INTA, EMPL, ITRE*, TRAN, JURI

 Приемане на измененията

***Край на процедурата за дистанционно гласуване ***

* * *

8 юни 2020 г., 18.00–18.30 ч.

9. Официално откриване на окончателното гласуване

***Процедура за дистанционно гласуване: втори кръг – окончателно гласуване***
18.00 - 20.00 ч.

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването – присъстващи в заседателната
зала на комисията или чрез дистанционно участие – ще гласуват по
електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване. 
Членовете на ЕП могат да изпращат бюлетините си до 20.00 часа.

10. Изисквания за изпълнение и за определяне на специфични правила за
командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт
TRAN/9/01264
***II 2017/0121(COD) 05112/1/2020 – C9-0106/2020

T8-0339/2019

Докладчик:
Катержина Конечна (GUE/NGL) PR – PE650.437v01-00

AM – PE650.724v01-00
Водеща:

TRAN

 Приемане на проекта на препоръка за второ четене

11. Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните
изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, 
минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и
седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на
установяването на местоположението чрез тахографи
TRAN/9/01263
***II 2017/0122(COD) 05114/1/2020 – C9-0104/2020
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T8-0340/2019

Докладчик:
Хена Виркунен (PPE) PR – PE650.439v01-00

AM – PE652.268v01-00
Водеща:

TRAN

 Приемане на проекта на препоръка за второ четене

12. Изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с
оглед на адаптирането им към развитието в сектора
TRAN/9/01265
***II 2017/0123(COD) 05115/1/2020 – C9-0105/2020

T8-0341/2019

Докладчик:
Исмаил Ертуг (S&D) PR – PE650.436v01-00

AM – PE650.725v01-00
Водеща:

TRAN

 Приемане на проекта на препоръка за второ четене

13. Електронна информация за товарни превози
TRAN/9/01274
***II 2018/0140(COD) 05142/1/2020 – C9-0103/2020

T8-0139/2019

Докладчик:
Андор Дели (PPE) PR – PE650.434v01-00

Водеща:
TRAN

Подпомагащи:
JURI (AJ)

 Приемане на проекта на препоръка за второ четене

14. Недостиг на лекарства - как да се намери решение на нововъзникващ
проблем
TRAN/9/02856

2020/2071(INI)

Докладчик по становище:
Марко Кампоменози (ID) PA – PE650.657v01-00

AM – PE652.370v01-00
Водеща:

ENVI* Натали Колен-Йостерле (PPE) PR – PE650.394v01-00
Подпомагащи:

DEVE, INTA, EMPL, ITRE*, TRAN, JURI

 Приемане на проекта на становище



OJ\1206331BG.rtf 5/5 PE652.544v01-00

BG

***Край на процедурата за дистанционно гласуване ***

15. Разни въпроси

16. Следващи заседания
 23 юни 2020 г.
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