Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru transport și turism

TRAN(2020)0608_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Luni, 8 iunie 2020, 9.00 - 11.00 și 18.00 - 18.30
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q2)

8 iunie 2020, 9.00 - 11.00
Cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei TRAN
1.

Adoptarea ordinii de zi

2.

Comunicări ale președinției

În prezența Comisiei
3.

Schimb de opinii cu Henrik Hololei, director general pentru mobilitate și
transporturi, Comisia Europeană, cu privire la aspectele legate de transporturi
ale planului de redresare a UE și ale CFM revizuit

4.

Deschiderea oficială a voturilor asupra amendamentelor
***

***Procedura de votare de la distanță: prima rundă - amendamente***
OJ\1206331RO.rtf

RO

PE652.544v01-00
Unită în diversitate

RO

11.00-12.30
Toți membrii care participă la vot - fie prezenți în sala de reuniune, fie participând de la
distanță - vor vota prin e-mail utilizând listele de vot cu buletine de vot imprimate. Membrii
își pot trimite buletinele de vot până la ora 12.30.
5.

Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în
sectorul transportului rutier
TRAN/9/01264
***II
2017/0121(COD)
05112/1/2020 – C9-0106/2020
T8-0339/2019
Raportoare:
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

PR – PE650.437v01-00
AM – PE650.724v01-00

Comisie competentă:
TRAN
 Adoptarea amendamentelor
6.

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele
minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime,
pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului
(UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor
TRAN/9/01263
***II 2017/0122(COD) 05114/1/2020 – C9-0104/2020
T8-0340/2019
Raportoare:
Henna Virkkunen (PPE)

PR – PE650.439v01-00
AM – PE652.268v01-00

Comisie competentă:
TRAN
 Adoptarea amendamentelor
7.

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr.
1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile din sector
TRAN/9/01265
***II 2017/0123(COD) 05115/1/2020 – C9-0105/2020
T8-0341/2019
Raportor:
Ismail Ertug (S&D)

PR – PE650.436v01-00
AM – PE650.725v01-00

Comisie competentă:
TRAN
 Adoptarea amendamentelor
8.

Penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente
TRAN/9/02856

PE652.544v01-00

RO
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2020/2071(INI)
Raportor pentru aviz:
Marco Campomenosi (ID)

PA – PE650.657v01-00
AM – PE652.370v01-00

Comisie competentă:
ENVI*
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
Avize:
DEVE, INTA, EMPL, ITRE*, TRAN, JURI
 Adoptarea amendamentelor

PR – PE650.394v01-00

***Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***
***

8 iunie 2020, 18.00 - 18.30
9.

Deschiderea oficială a voturilor finale

***Procedura de votare de la distanță: a doua rundă - voturile finale***
18.00-20.00
Toți membrii care participă la vot - fie prezenți în sala de reuniune, fie participând de la
distanță - vor vota prin e-mail utilizând listele de vot cu buletine de vot imprimate. Membrii
își pot trimite buletinele de vot până la ora 20.00.
10.

Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în
sectorul transportului rutier
TRAN/9/01264
***II 2017/0121(COD)
05112/1/2020 – C9-0106/2020
T8-0339/2019
Raportoare:
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

PR – PE650.437v01-00
AM – PE650.724v01-00

Comisie competentă:
TRAN
 Adoptarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură
11.

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele
minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime,
pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului
(UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor
TRAN/9/01263
***II 2017/0122(COD)
05114/1/2020 – C9-0104/2020
T8-0340/2019

Raportoare:
OJ\1206331RO.rtf
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PE652.544v01-00

RO

Henna Virkkunen (PPE)

PR – PE650.439v01-00
AM – PE652.268v01-00

Comisie competentă:
TRAN

Adoptarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură
12.

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr.
1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile din sector
TRAN/9/01265
***II 2017/0123(COD)
05115/1/2020 – C9-0105/2020
T8-0341/2019
Raportor:
Ismail Ertug (S&D)

PR – PE650.436v01-00
AM – PE650.725v01-00

Comisie competentă:
TRAN
 Adoptarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură
13.

Informații electronice privind transportul de marfă
TRAN/9/01274
***II 2018/0140(COD)
05142/1/2020 – C9-0103/2020
T8-0139/2019
Raportor:
Andor Deli (PPE)
PR – PE650.434v01-00
Comisie competentă:
TRAN
Avize:
JURI (AJ)
 Adoptarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură

14.

Penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente
TRAN/9/02856
2020/2071(INI)
Raportor pentru aviz:
Marco Campomenosi (ID)

PA – PE650.657v01-00
AM – PE652.370v01-00

Comisie competentă:
ENVI*
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
Avize:
DEVE, INTA, EMPL, ITRE*, TRAN, JURI
 Adoptarea proiectului de aviz

PR – PE650.394v01-00

***Sfârșitul procedurii de votare de la distanță***
15.

Chestiuni diverse

16.

Reuniuni următoare

PE652.544v01-00

RO
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PE652.544v01-00

RO

