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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по транспорт и туризъм

TRAN(2021)0224_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 24 февруари 2021 г., 13.45–16.15 ч. и 16.45–17.45 ч.  (заседание на

координаторите)

Четвъртък, 25 февруари 2021 г., 9.00–12.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)

24 февруари 2021 г., 13.45–16.15 ч.

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

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:
 25-26 януари 2021 г. PV – PE680.755v01-00

3. Съобщения на председателя

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

4. Технически и оперативни мерки за по-ефикасен и по-чист морски
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транспорт
TRAN/9/02084

Докладчик:
Карима Дели (Verts/ALE)

 Приемане на измененията

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

Докладчик:
Беноа Лютджен (PPE)

 Приемане на измененията

6. Разработване на стратегия на ЕС за устойчив туризъм
TRAN/9/02625

Докладчик:
Клаудия Монтейру де Агиар (PPE)

 Приемане на измененията

7. Европейска стратегия за водорода
TRAN/9/04538

Докладчик по становище:
Георг Майер (ID)

 Приемане на измененията

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

Докладчик по становище:
Елена Кундура (The Left)

 Приемане на измененията

9. Изграждане на цифровото бъдеще на Европа: премахване на пречките пред
функционирането на цифровия единен пазар и подобряване на
използването на изкуствения интелект за европейските потребители
TRAN/9/03135

Докладчик по становище:
Косма Злотовски (ECR)

 Приемане на измененията

10. Прилагане на директивите относно качеството на атмосферния въздух: 
Директива 2004/107/EО и Директива 2008/50/EО
TRAN/9/03114

Докладчик по становище:
Карло Фиданца (ECR)

 Приемане на измененията
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11. Насоки за бюджета за 2022 г. – раздел III
TRAN/9/04884

Докладчик по становище:
Исабел Гарсия Муньос (S&D)

 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***

* * *

12. Актуализиране на зелените ленти за преминаване по време на пандемията
от COVID-19 – представяне от Комисията

13. Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт
(преработен текст)
TRAN/9/01273
***II 2017/0237(COD) 12262/1/2021 – C9-0011/2021

T8-0462/2018

Докладчик:
Богуслав Либерадзки (S&D) PR – PE663.272v01-00

Водеща:
TRAN

 Разглеждане на проекта на препоръка за второ четене
 Краен срок за внасяне на измененията: 25 февруари 2021 г., 17.00 ч.

14. Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 
година
TRAN/9/04393
***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 – C9-0329/2020

Докладчик по становище:
Рована Плумб (S&D) PA – PE661.992v01-00

Водеща:
ENVI Грейс О’Съливан (Verts/ALE) PR – PE680.827v01-00

Подпомагащи:
BUDG, ITRE, TRAN, AGRI, PECH

 Разглеждане на проекта на становище
 Определяне на краен срок за внасяне на измененията

* * *

24 февруари 2021 г., 16.45–17.45 ч.  (заседание на координаторите)
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При закрити врати

15. Заседание на координаторите

25 февруари 2021 г., 9.00–12.00 ч.

16. Размяна на мнения с г-жа Чинция Мисироли, директор „Стандартизация и
цифрови решения“, Европейски комитет за стандартизация (CEN) и
Европейски комитет за стандартизация в електротехниката (Cenelec)

17. Размяна на мнения с европейските координатори за коридорите TEN-T:
• г-жа Инес Аяла Сендер, координатор за Рейнско-Дунавския коридор
• г-н Карло Секи, координатор за Атлантическия коридор

18. Прилагането на Единното европейско небе (преработен текст)
TRAN/9/01271
***I 2013/0186(COD) COM(2020)0579 – C9-0334/2020

Докладчик:
Мариан-Жан Маринеску (PPE) AM – PE680.868v01-00

AM – PE680.885v01-00
AM – PE680.905v01-00
DT – PE662.138v01-00

Водеща:
TRAN

 Разглеждане на измененията

19. 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) PR – PE660.310v01-00

AM – PE680.873v01-00
Водеща:

TRAN
 Разглеждане на измененията

20. Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на
определени инфраструктури
TRAN/9/01267
***I 2017/0114(COD) COM(2017)0275 – C8-0171/2017

Докладчик:
Джузепе Ферандино (S&D)

Водеща:
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TRAN
 Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

* * *

***Процедура за дистанционно гласуване: втори кръг – окончателно гласуване***

21. Технически и оперативни мерки за по-ефикасен и по-чист морски
транспорт
TRAN/9/02084

Докладчик:
Карима Дели (Verts/ALE)

 Приемане на проекта на доклад

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

Докладчик:
Беноа Лютджен (PPE)

 Приемане на проекта на доклад

23. Разработване на стратегия на ЕС за устойчив туризъм
TRAN/9/02625

Докладчик:
Клаудия Монтейру де Агиар (PPE)

 Приемане на проекта на доклад

24. Европейска стратегия за водорода
TRAN/9/04538

Докладчик по становище:
Георг Майер (ID)

 Приемане на проекта на становище

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

Докладчик по становище:
Елена Кундура (The Left)

 Приемане на проекта на становище

26. Изграждане на цифровото бъдеще на Европа: премахване на пречките пред
функционирането на цифровия единен пазар и подобряване на
използването на изкуствения интелект за европейските потребители
TRAN/9/03135

Докладчик по становище:
Косма Злотовски (ECR)
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 Приемане на проекта на становище

27. Прилагане на директивите относно качеството на атмосферния въздух: 
Директива 2004/107/EО и Директива 2008/50/EО
TRAN/9/03114

Докладчик по становище:
Карло Фиданца (ECR)

 Приемане на проекта на становище

28. Насоки за бюджета за 2022 г. – раздел III
TRAN/9/04884

Докладчик по становище:
Исабел Гарсия Муньос (S&D)

 Приемане на проекта на становище

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването – чрез дистанционно участие – ще
гласуват чрез приложението EPVote. Членовете на ЕП могат да изпращат
бюлетините си до 13.00 ч.

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

29. Разни въпроси

30. Следващи заседания
 15-16 март 2021 г. (Брюксел)
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