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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

TRAN(2020)0608_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 8. júna 2020 od 9.00 do 11.00 h a od 18.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

8. júna 2020 od 9.00 do 11.00 h

S účasťou členov výboru TRAN na diaľku

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

Za prítomnosti Komisie

3. Výmena názorov s Henrikom Hololeiom, generálnym riaditeľom pre mobilitu a 
dopravu, Európska komisia, o dopravných aspektoch plánu obnovy EÚ a o 
revidovanom VFR

4. Formálne otvorenie hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch

* * *

***Hlasovanie na diaľku: prvé kolo - pozmeňujúce návrhy***
11.00 – 12.30 h

Všetci poslanci, ktorí hlasujú buď v zasadacej miestnosti alebo na diaľku, zašlú svoje hlasy 
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e-mailom, pričom použijú vytlačené hlasovacie zoznamy. Poslanci môžu zaslať svoje 
hlasovacie lístky do 12.30 h.

5. Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti 
vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy
TRAN/9/01264
***II 2017/0121(COD) 05112/1/2020 – C9-0106/2020

T8-0339/2019

Spravodajkyňa:
Kateřina Konečná (GUE/NGL) PR – PE650.437v01-00

AM – PE650.724v01-00
Gestorský výbor:

TRAN

 prijatie pozmeňujúcich návrhov

6. Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na 
maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a 
týždenného odpočinku, a nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie 
polohy prostredníctvom tachografov
TRAN/9/01263
***II 2017/0122(COD) 05114/1/2020 – C9-0104/2020

T8-0340/2019

Spravodajkyňa:
Henna Virkkunen (PPE) PR – PE650.439v01-00

AM – PE652.268v01-00
Gestorský výbor:

TRAN

 prijatie pozmeňujúcich návrhov

7. Zmena nariadenia (ES) č. 1071/2009 a nariadenia (ES) č. 1072/2009 s cieľom 
prispôsobiť ich vývoju v odvetví
TRAN/9/01265
***II 2017/0123(COD) 05115/1/2020 – C9-0105/2020

T8-0341/2019

Spravodajca:
Ismail Ertug (S&D) PR – PE650.436v01-00

AM – PE650.725v01-00
Gestorský výbor:

TRAN

 prijatie pozmeňujúcich návrhov

8. Nedostatok liekov - ako riešiť vznikajúci problém
TRAN/9/02856

2020/2071(INI)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
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Marco Campomenosi (ID) PA – PE650.657v01-00
AM – PE652.370v01-00

Gestorský výbor:
ENVI* Nathalie Colin-Oesterlé (PPE) PR – PE650.394v01-00

Výbory požiadané o stanovisko:
DEVE, INTA, EMPL, ITRE*, TRAN, JURI

 prijatie pozmeňujúcich návrhov

***Koniec hlasovania na diaľku***

* * *

8. júna 2020 od 18.00 do 18.30 h

9. Formálne otvorenie záverečného hlasovania

***Hlasovanie na diaľku: druhé kolo - záverečné hlasovanie***
18.00 - 20.00 h

Všetci poslanci, ktorí hlasujú buď v zasadacej miestnosti alebo na diaľku, zašlú svoje hlasy 
e-mailom, pričom použijú vytlačené hlasovacie zoznamy. Poslanci môžu zaslať svoje 
hlasovacie lístky do 20.00 h.

10. Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti 
vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy
TRAN/9/01264
***II 2017/0121(COD) 05112/1/2020 – C9-0106/2020

T8-0339/2019

Spravodajkyňa:
Kateřina Konečná (GUE/NGL) PR – PE650.437v01-00

AM – PE650.724v01-00
Gestorský výbor:

TRAN

 prijatie návrhu odporúčania do druhého čítania

11. Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na 
maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a 
týždenného odpočinku, a nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie 
polohy prostredníctvom tachografov
TRAN/9/01263
***II 2017/0122(COD) 05114/1/2020 – C9-0104/2020

T8-0340/2019

Spravodajkyňa:
Henna Virkkunen (PPE) PR – PE650.439v01-00

AM – PE652.268v01-00
Gestorský výbor:

TRAN
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 prijatie návrhu odporúčania do druhého čítania

12. Zmena nariadenia (ES) č. 1071/2009 a nariadenia (ES) č. 1072/2009 s cieľom 
prispôsobiť ich vývoju v odvetví
TRAN/9/01265
***II 2017/0123(COD) 05115/1/2020 – C9-0105/2020

T8-0341/2019

Spravodajca:
Ismail Ertug (S&D) PR – PE650.436v01-00

AM – PE650.725v01-00
Gestorský výbor:

TRAN

 prijatie návrhu odporúčania do druhého čítania

13. Elektronické údaje o nákladnej doprave
TRAN/9/01274
***II 2018/0140(COD) 05142/1/2020 – C9-0103/2020

T8-0139/2019

Spravodajca:
Andor Deli (PPE) PR – PE650.434v01-00

Gestorský výbor:
TRAN

Výbory požiadané o stanovisko:
JURI (AJ)

 prijatie návrhu odporúčania do druhého čítania

14. Nedostatok liekov - ako riešiť vznikajúci problém
TRAN/9/02856

2020/2071(INI)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:
Marco Campomenosi (ID) PA – PE650.657v01-00

AM – PE652.370v01-00
Gestorský výbor:

ENVI* Nathalie Colin-Oesterlé (PPE) PR – PE650.394v01-00
Výbory požiadané o stanovisko:

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

 prijatie návrhu stanoviska

***Koniec hlasovania na diaľku***

15. Rôzne otázky

16. Nasledujúce schôdze
 23. júna 2020
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