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Komisja Transportu i Turystyki

TRAN(2019)0924_2
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Wtorek 24 września 2019 r., w godz. 9.00 – 10.00  (posiedzenie koordynatorów)  i 10.00 – 12.30 i 14.30 – 17.00 i 17.00 – 18.30  (posiedzenie koordynatorów)
Bruksela
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
24 września 2019 r., w godz. 9.00 – 10.00  (posiedzenie koordynatorów)
Przy drzwiach zamkniętych
1.	Posiedzenie koordynatorów
Zob. odrębny projekt porządku dziennego
* * *
24 września 2019 r., w godz. 10.00 – 12.30
2.	Przyjęcie porządku dziennego
3.	Komunikaty przewodniczącej
*** Głosowanie elektroniczne ***
4.	Wspólne zasady dotyczące przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych UE (przekształcenie)
TRAN/9/01270
***I	2011/0391(COD)	COM(2011)0827 – C7-0458/2011

Sprawozdawca:

Dominique Riquet (Renew)

Przedm. właśc.:

TRAN


 
	Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych
5.	Zmiana rozporządzenia (WE) nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenia (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą powietrzną pasażerów i ich bagażu
TRAN/9/01272
***I	2013/0072(COD)	COM(2013)0130 – C7-0066/2013

Sprawozdawca:

Pablo Arias Echeverría (PPE)

Przedm. właśc.:

TRAN


 
	Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych
6.	Wdrożenie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (przekształcenie)
TRAN/9/01271
***I	2013/0186(COD)	COM(2013)0410 – C7-0171/2013

Sprawozdawca:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

Przedm. właśc.:

TRAN


 
	Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych
7.	Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy
TRAN/9/01268
***I	2017/0113(COD)	COM(2017)0282 – C8-0172/2017

Sprawozdawczyni:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

Przedm. właśc.:

TRAN


 
	Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych
8.	Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe
TRAN/9/01267
***I	2017/0114(COD)	COM(2017)0275 – C8-0171/2017

Przedm. właśc.:

TRAN


 
	Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych
9.	Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego
TRAN/9/01264
***I	2017/0121(COD)	COM(2017)0278 – C8-0170/2017

Sprawozdawczyni:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Przedm. właśc.:

TRAN


 
	Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych
10.	Zmiana rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenia (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów
TRAN/9/01263
***I	2017/0122(COD)	COM(2017)0277 – C8-0167/2017

Sprawozdawczyni:

Henna Virkkunen (PPE)

Przedm. właśc.:

TRAN


 
	Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych
11.	Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenia (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze
TRAN/9/01265
***I	2017/0123(COD)	COM(2017)0281 – C8-0169/2017

Sprawozdawca:

Ismail Ertug (S&D)

Przedm. właśc.:

TRAN


 
	Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych
12.	Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Sprawozdawca:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Przedm. właśc.:

TRAN


 
	Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych
13.	Wspólne zasady dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych
TRAN/9/01269
***I	2017/0288(COD)	COM(2017)0647 – C8-0396/2017

Sprawozdawca:

Roberts Zīle (ECR)

Przedm. właśc.:

TRAN


 
	Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych
14.	Wspólne przepisy dla niektórych rodzajów transportu kombinowanego towarów pomiędzy państwami członkowskimi
TRAN/9/01266
***I	2017/0290(COD)	COM(2017)0648 – C8-0391/2017

Przedm. właśc.:

TRAN


 
	Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych
15.	Usprawnienie środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Sprawozdawca:

Dominique Riquet (Renew)

Przedm. właśc.:

TRAN


 
	Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych
16.	Elektroniczne informacje dotyczące transportu towarowego
TRAN/9/01274
***I	2018/0140(COD)	COM(2018)0279 – C8-0191/2018

Sprawozdawca:

Andor Deli (PPE)

Przedm. właśc.:

TRAN


 
	Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych
17.	Zniesienie sezonowych zmian czasu
TRAN/9/01276
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Przedm. właśc.:

TRAN


 
	Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych
18.	Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje
TRAN/9/00550
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

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

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
*** Koniec głosowania elektronicznego ***
* * *
19.	„Turystyka europejska – najnowsze tendencje w rozwoju i przyszłe wyzwania” – prezentacja badania departamentu tematycznego
20.	Prezentacja przez Europejski Trybunał Obrachunkowy sprawozdania specjalnego pt. „Unijne przepisy w sprawie modernizacji zarządzania ruchem lotniczym wnoszą wartość dodaną, lecz przyznane finansowanie w dużej części nie było konieczne”
24 września 2019 r., w godz. 14.30 – 17.00
21.	Wymiana poglądów z koordynatorami europejskimi w sprawie korytarzy TEN-T:
• Anne Elisabet Jensen, Bałtyk – Adriatyk
• Paweł Wojciechowski, Ren – Alpy
• Iveta Radičová, Morze Śródziemne
• Pat Cox, Skandynawia – Morze Śródziemne 
22.	Prezentacja umów o transporcie lotniczym przez Komisję Europejską (DG MOVE)
23.	Sprawy różne
24.	Następne posiedzenia
	6 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30
* * *
24 września 2019 r., w godz. 17.00 – 18.30  (posiedzenie koordynatorów)
Przy drzwiach zamkniętych
25.	Posiedzenie koordynatorów
Zob. odrębny projekt porządku dziennego

