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Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

TRAN(2019)0924_2
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019, από 9.00 έως 10.00  (συνεδρίαση των συντονιστών)  και από 10.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 17.00 και από 17.00 έως 18.30  (συνεδρίαση των συντονιστών)
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (1A002)
24 Σεπτεμβρίου 2019, από 9.00 έως 10.00  (συνεδρίαση των συντονιστών)
Κεκλεισμένων των θυρών
1.	Συνεδρίαση των συντονιστών
βλ. χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης
* * *
24 Σεπτεμβρίου 2019, από 10.00 έως 12.30
2.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
3.	Ανακοινώσεις της προέδρου
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
4.	Κοινοί κανόνες κατανομής των χρονοθυρίδων (slots) στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αναδιατύπωση)
TRAN/9/01270
***I	2011/0391(COD)	COM(2011)0827 – C7-0458/2011

Εισηγητής:

Dominique Riquet (Renew)

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
5.	Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2027/97 για την ευθύνη των αερομεταφορέων όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους
TRAN/9/01272
***I	2013/0072(COD)	COM(2013)0130 – C7-0066/2013

Εισηγητής:

Pablo Arias Echeverría (PPE)

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
6.	Υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (Αναδιατύπωση)
TRAN/9/01271
***I	2013/0186(COD)	COM(2013)0410 – C7-0171/2013

Εισηγητής:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
7.	Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές
TRAN/9/01268
***I	2017/0113(COD)	COM(2017)0282 – C8-0172/2017

Εισηγήτρια:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
8.	Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής
TRAN/9/01267
***I	2017/0114(COD)	COM(2017)0275 – C8-0171/2017

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
9.	Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών
TRAN/9/01264
***I	2017/0121(COD)	COM(2017)0278 – C8-0170/2017

Εισηγήτρια:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
10.	Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και τις περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων
TRAN/9/01263
***I	2017/0122(COD)	COM(2017)0277 – C8-0167/2017

Εισηγήτρια:

Henna Virkkunen (PPE)

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
11.	Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο
TRAN/9/01265
***I	2017/0123(COD)	COM(2017)0281 – C8-0169/2017

Εισηγητής:

Ismail Ertug (S&D)

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
12.	Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Εισηγητής:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
13.	Κοινοί κανόνες πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία
TRAN/9/01269
***I	2017/0288(COD)	COM(2017)0647 – C8-0396/2017

Εισηγητής:

Roberts Zīle (ECR)

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
14.	Κοινοί κανόνες για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών
TRAN/9/01266
***I	2017/0290(COD)	COM(2017)0648 – C8-0391/2017

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
15.	Μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Εισηγητής:

Dominique Riquet (Renew)

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
16.	Πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές εμπορευματικές μεταφορές
TRAN/9/01274
***I	2018/0140(COD)	COM(2018)0279 – C8-0191/2018

Εισηγητής:

Andor Deli (PPE)

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
17.	Τερματισμός των εποχικών αλλαγών της ώρας
TRAN/9/01276
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
18.	Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα
TRAN/9/00550
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Daniel Freund (Verts/ALE)
AM – PE640.014v01-00
AB – PE640.617v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
* * *
19.	"Ευρωπαϊκός τουρισμός - τελευταίες εξελίξεις και μελλοντικές προκλήσεις " - παρουσίαση μελέτης από το Τμήμα Πολιτικής
20.	Παρουσίαση από το Ευρωπαϊκό ελεγκτικό συνέδριο της ειδικής έκθεσης :'' Ο κανονισμός της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας έχει προστιθέμενη αξία, αλλά η χρηματοδότηση ήταν κατά το πλείστον περιττή''
24 Σεπτεμβρίου 2019, από 14.30 έως 17.00
21.	Ανταλλαγή απόψεων με τους Ευρωπαίους Συντονιστές για τους διαδρόμους των ΔΕΔ-Μ
• Anne Elisabet Jensen, Bαλτική-Aδριατική,
• Pawel Wojciechowski, Ρήνος - Άλπεις,
• Iveta Radičová, Mεσόγειος,
• Pat Cox, Σκανδιναβία – Μεσόγειος
22.	Παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG MOVE) των συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών
23.	Διάφορα
24.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	6 Νοεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30
* * *
24 Σεπτεμβρίου 2019, από 17.00 έως 18.30  (συνεδρίαση των συντονιστών)
Κεκλεισμένων των θυρών
25.	Συνεδρίαση των συντονιστών
βλ. χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης

