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Liikenne- ja matkailuvaliokunta

TRAN(2019)0924_2
ESITYSLISTALUONNOS
Kokous
Tiistai 24. syyskuuta 2019 klo 9.00–10.00  (koordinaattoreiden kokous)  ja 10.00–12.30 ja 14.30–17.00 ja 17.00–18.30  (koordinaattoreiden kokous)
Bryssel
Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (1A002)
24. syyskuuta 2019 klo 9.00–10.00  (koordinaattoreiden kokous)
Suljetuin ovin
1.	Koordinaattoreiden kokous
Katso erillinen esityslistaluonnos
* * *
24. syyskuuta 2019 klo 10.00–12.30
2.	Esityslistan hyväksyminen
3.	Puheenjohtajan ilmoitukset
*** Koneäänestys ***
4.	Lähtö- ja saapumisaikojen jakamista Euroopan unionin lentoasemilla koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaadittu toisinto)
TRAN/9/01270
***I	2011/0391(COD)	COM(2011)0827 – C7-0458/2011

Esittelijä:

Dominique Riquet (Renew)

Vastaava:

TRAN


 
	Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä
5.	Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 ja matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 muuttaminen
TRAN/9/01272
***I	2013/0072(COD)	COM(2013)0130 – C7-0066/2013

Esittelijä:

Pablo Arias Echeverría (PPE)

Vastaava:

TRAN


 
	Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä
6.	Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttaminen (uudelleenlaadittu)
TRAN/9/01271
***I	2013/0186(COD)	COM(2013)0410 – C7-0171/2013

Esittelijä:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

Vastaava:

TRAN


 
	Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä
7.	Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä
TRAN/9/01268
***I	2017/0113(COD)	COM(2017)0282 – C8-0172/2017

Esittelijä:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

Vastaava:

TRAN


 
	Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä
8.	Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä
TRAN/9/01267
***I	2017/0114(COD)	COM(2017)0275 – C8-0171/2017

Vastaava:

TRAN


 
	Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä
9.	Työntekijöiden lähettämistä työhön maantieliikennealalla koskevien vaatimusten ja erityisten sääntöjen täytäntöönpano
TRAN/9/01264
***I	2017/0121(COD)	COM(2017)0278 – C8-0170/2017

Esittelijä:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Vastaava:

TRAN


 
	Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä
10.	Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta
TRAN/9/01263
***I	2017/0122(COD)	COM(2017)0277 – C8-0167/2017

Esittelijä:

Henna Virkkunen (PPE)

Vastaava:

TRAN


 
	Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä
11.	Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 tarkistaminen niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen
TRAN/9/01265
***I	2017/0123(COD)	COM(2017)0281 – C8-0169/2017

Esittelijä:

Ismail Ertug (S&D)

Vastaava:

TRAN


 
	Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä
12.	Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet (uudelleenlaadittu)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Esittelijä:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Vastaava:

TRAN


 
	Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä
13.	Kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt
TRAN/9/01269
***I	2017/0288(COD)	COM(2017)0647 – C8-0396/2017

Esittelijä:

Roberts Zīle (ECR)

Vastaava:

TRAN


 
	Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä
14.	Tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevat yhteiset säännöt
TRAN/9/01266
***I	2017/0290(COD)	COM(2017)0648 – C8-0391/2017

Vastaava:

TRAN


 
	Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä
15.	Euroopan laajuisen liikenneverkon toteuttamista edistävät yhdenmukaistamistoimenpiteet
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Esittelijä:

Dominique Riquet (Renew)

Vastaava:

TRAN


 
	Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä
16.	Sähköiset kuljetustiedot
TRAN/9/01274
***I	2018/0140(COD)	COM(2018)0279 – C8-0191/2018

Esittelijä:

Andor Deli (PPE)

Vastaava:

TRAN


 
	Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä
17.	Vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen
TRAN/9/01276
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Vastaava:

TRAN


 
	Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä
18.	Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat
TRAN/9/00550
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Valmistelija:

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

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Lausuntoluonnoksen hyväksyminen
*** Koneäänestys päättyy ***
* * *
19.	"Eurooppalainen matkailu - viimeisin kehitys ja tulevat haasteet" - Politiikkayksikön tutkimuksen esittely
20.	Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen "Ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamista koskeva EU:n sääntely on luonut lisäarvoa, mutta rahoitus on ollut pitkälti tarpeetonta" esittely
24. syyskuuta 2019 klo 14.30–17.00
21.	Keskustelu Euroopan laajuisten liikenneverkkojen käytävistä vastaavien eurooppalaisten koordinaattoreiden kanssa:
• Anne Elisabet Jensen, Itämeri-Adrianmeri
• Pawel Wojciechowski, Rein–Alpit
• Iveta Radičová, Välimeri
• Pat Cox, Skandinavia–Välimeri
22.	Lentoliikennesopimusten esittely (Euroopan komissio, liikenteen ja liikkumisen pääosasto)
23.	Muut asiat
24.	Seuraavat kokoukset
	6. marraskuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30
* * *
24. syyskuuta 2019 klo 17.00–18.30  (koordinaattoreiden kokous)
Suljetuin ovin
25.	Koordinaattoreiden kokous
Katso erillinen esityslistaluonnos

