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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по транспорт и туризъм

TRAN(2020)1130_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 30 ноември 2020 г., 9.00–11.00 ч.

Брюксел, Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2)

Понеделник, 30 ноември 2020 г., 11.00–12.00 ч.  (заседание на координаторите)

Брюксел, Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2)

Понеделник, 30 ноември 2020 г., 13.45–15.45 ч.

Брюксел, Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

Вторник, 1 декември 2020 г., 13.45–15.45 ч.

Брюксел, Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)

Вторник, 1 декември 2020 г., 16.45–18.45 ч.

Брюксел, Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)

С дистанционното участие на членовете на комисията по транспорт и туризъм 
(TRAN)
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30 ноември 2020 г., 9.00–11.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:
 28-29 октомври 2020 г. PV – PE660.168v01-00

3. Съобщения на председателя

Общо разискване – освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета за 2019 г.

4. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия
TRAN/9/03699

Докладчик по становище:
Елжбета Катажина Лукачийевска (PPE)

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 17 декември 2020 г., 12.00 ч.

5. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2019 г.: агенции и съвместни предприятия
TRAN/9/04643

Докладчик по становище: Мария Грапини (S&D)
• Разглеждане на проектите на становища
• Краен срок за внасяне на изменения: 17 декември 2020 г., 12.00 ч.

* * *

6. Европейска стратегия за интеграция на енергийната система
TRAN/9/04539

Докладчик:
Елена Кунтура (GUE/NGL)

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 4 декември 2020 г., 12.00 ч.

7. Европейска стратегия за водорода
TRAN/9/04538

Докладчик:
Георг Майер (ID)

 Разглеждане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 3 декември 2020 г., 12.00 ч.

* * *
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30 ноември 2020 г., 11.00–12.00 ч.  (заседание на координаторите)

При закрити врати

8. Заседание на координаторите

(вж. отделен дневен ред)

* * *

30 ноември 2020 г., 13.45–15.45 ч.

***Процедура на дистанционно гласуване: първи кръг – изменения***

9. Преразглеждане на насоките за трансевропейската транспортна мрежа 
(TEN-T)
TRAN/9/02083

Докладчик:
Йенс Гизеке (PPE)

 Разглеждане и приемане на измененията

10. Свързаността и отношенията между ЕС и Азия
TRAN/9/03576

Докладчик по становище:
Ангел Джамбазки (ECR)

 Разглеждане и приемане на измененията

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването — чрез дистанционно 
участие — ще гласуват чрез приложението EPVote. Членовете на ЕП могат да 
изпращат бюлетините си до 16.15 ч.

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

* * *

Публично изслушване

11. Адаптиране на туристическия сектор към бъдещите потребности:
предстоящи предизвикателства и възможности
(вж. отделна програма)

* * *

1 декември 2020 г., 13.45–15.45 ч.

***Процедура за дистанционно гласуване: втори кръг – окончателно гласуване***
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12. Преразглеждане на насоките за трансевропейската транспортна мрежа
(TEN-T)
TRAN/9/02083

Докладчик:
Йенс Гизеке (PPE)

 Приемане на проекта на доклад

13. Свързаността и отношенията между ЕС и Азия
TRAN/9/03576

Докладчик по становище:
Ангел Джамбазки (ECR)

 Приемане на проекта на становище

14. Споразумение за безопасност на гражданското въздухоплаване между 
Европейския съюз и Япония
TRAN/9/02191

Докладчик:
Клаудия Монтейру де Агиар (PPE)

 Приемане на проекта на доклад

15. Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.)
TRAN/9/02655

Докладчик:
Анна Депарне-Груненберг (Verts/ALE)

 Гласуване относно временното споразумение вследствие на 
междуинституционални преговори

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването — чрез дистанционно участие —
ще гласуват чрез приложението EPVote. Членовете на ЕП могат да изпращат 
бюлетините си до 16.15 ч.

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

* * *

16. Международна морска организация: обратна информация от 102-ата сесия 
на Комитета по морска безопасност и 75-ата сесия на Комитета по опазване 
на морската среда, размяна на мнения с директорката Магда Копчинска, 
ГД „Мобилност и транспорт“

17. Доклад за изпълнението относно аспектите на пакета за техническата 
изправност, свързани с безопасността по пътищата
TRAN/9/02105

Докладчик:
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Беноа Лутген (PPE)

 Разглеждане на проекта на доклад
 Краен срок за внасяне на измененията: 7 декември 2020 г., 12.00 ч.

18. Европейска стратегия за данните
TRAN/9/03137

Докладчик по становище:
Роман Хайдер (ID)

 Разглеждане на измененията

* * *

1 декември 2020 г., 16.45–18.45 ч.

19. Прилагането на Единното европейско небе (преработен текст)
TRAN/9/01271
***I 2013/0186(COD) COM(2013)0410 – C7-0171/2013

Докладчик:

Мариан‑Жан Маринеску (PPE)
Водеща:

TRAN

 Първа размяна на мнения

20. Изменение на Регламент (ЕС) 2018/1139 по отношение на капацитета на 
Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз да действа като 
орган за преглед на ефективността на Единното европейско небе

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

Докладчик:
Богуслав Либерадзки (S&D)

Водеща:
TRAN

 Първа размяна на мнения

21. Разни въпроси

22. Следващи заседания
 25-26 януари 2021 г. (Брюксел)

очаква се потвърждение


	1218386BG.rtf

