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Comissão dos Transportes e do Turismo

TRAN(2019)0924_2
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Terça-feira, 24 de setembro de 2019, 9.00–10.00  (reunião de coordenadores)  e 10.00–12.30 e 14.30–17.00 e 17.00–18.30  (reunião de coordenadores)
Bruxelas
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
24 de setembro de 2019, 9.00–10.00  (reunião de coordenadores)
À porta fechada
1.	Reunião de coordenadores
Ver projeto de ordem do dia em separado
* * *
24 de setembro de 2019, 10.00–12.30
2.	Aprovação da ordem do dia
3.	Comunicações da presidência
*** Período de votação eletrónica ***
4.	Normas comuns aplicáveis à atribuição de faixas horárias nos aeroportos da União Europeia (reformulação)
TRAN/9/01270
***I	2011/0391(COD)	COM(2011)0827 – C7-0458/2011

Relator:

Dominique Riquet (Renew)

Fundo:

TRAN


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
5.	Alteração do Regulamento (CE) n.º 261/2004 que estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos e alteração do Regulamento (CE) n.º 2027/97 relativo à responsabilidade das transportadoras aéreas no transporte de passageiros e respetiva bagagem
TRAN/9/01272
***I	2013/0072(COD)	COM(2013)0130 – C7-0066/2013

Relator:

Pablo Arias Echeverría (PPE)

Fundo:

TRAN


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
6.	Implementação do Céu Único Europeu (reformulação)
TRAN/9/01271
***I	2013/0186(COD)	COM(2013)0410 – C7-0171/2013

Relator:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

Fundo:

TRAN


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
7.	Utilização de veículos de aluguer sem condutor no transporte rodoviário de mercadorias
TRAN/9/01268
***I	2017/0113(COD)	COM(2017)0282 – C8-0172/2017

Relatora:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

Fundo:

TRAN


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
8.	Aplicação de imposições aos veículos pesados de mercadorias pela utilização de certas infraestruturas
TRAN/9/01267
***I	2017/0114(COD)	COM(2017)0275 – C8-0171/2017

Fundo:

TRAN


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
9.	Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores no setor do transporte rodoviário
TRAN/9/01264
***I	2017/0121(COD)	COM(2017)0278 – C8-0170/2017

Relatora:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Fundo:

TRAN


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
10.	Alteração do Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de repouso diário e semanal e do Regulamento (UE) 165/2014 no que diz respeito ao posicionamento por meio de tacógrafos
TRAN/9/01263
***I	2017/0122(COD)	COM(2017)0277 – C8-0167/2017

Relatora:

Henna Virkkunen (PPE)

Fundo:

TRAN


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
11.	Alteração do Regulamento (CE) n.º 1071/2009 e do Regulamento (CE) n.º 1072/2009, com vista à sua adaptação à evolução no setor
TRAN/9/01265
***I	2017/0123(COD)	COM(2017)0281 – C8-0169/2017

Relator:

Ismail Ertug (S&D)

Fundo:

TRAN


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
12.	Direitos e obrigações dos passageiros dos serviços ferroviários (reformulação)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Relator:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Fundo:

TRAN


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
13.	Regras comuns para o acesso ao mercado internacional dos serviços de transporte em autocarro
TRAN/9/01269
***I	2017/0288(COD)	COM(2017)0647 – C8-0396/2017

Relator:

Roberts Zīle (ECR)

Fundo:

TRAN


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
14.	Regras comuns para certos transportes combinados de mercadorias entre Estados-Membros
TRAN/9/01266
***I	2017/0290(COD)	COM(2017)0648 – C8-0391/2017

Fundo:

TRAN


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
15.	Medidas para facilitar a realização da rede transeuropeia de transportes
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Relator:

Dominique Riquet (Renew)

Fundo:

TRAN


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
16.	Informações eletrónicas sobre o transporte de mercadorias
TRAN/9/01274
***I	2018/0140(COD)	COM(2018)0279 – C8-0191/2018

Relator:

Andor Deli (PPE)

Fundo:

TRAN


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
17.	Abolição das mudanças de hora sazonais
TRAN/9/01276
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Fundo:

TRAN


 
	Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
18.	Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - todas as secções
TRAN/9/00550
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Relator de parecer:

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

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
*** Fim da votação eletrónica ***
* * *
19.	«Turismo europeu - últimos desenvolvimentos e desafios futuros» - apresentação de um estudo do Departamento Temático
20.	Apresentação, pelo Tribunal de Contas Europeu, do relatório especial intitulado «A legislação da UE para a modernização da gestão do tráfego aéreo tem valor acrescentado, mas o financiamento foi em grande medida desnecessário»
24 de setembro de 2019, 14.30–17.00
21.	Troca de pontos de vista com os coordenadores europeus sobre os corredores da rede RTE-T
• Anne Elisabet Jensen, Báltico-Adriático,
• Pawel Wojciechowski, Reno-Alpes,
• Iveta Radičová, Mediterrâneo,
• Pat Cox, Escandinávia-Mediterrâneo
22.	Apresentação, pela Comissão Europeia (DGMOVE), dos acordos no domínio dos transportes aéreos
23.	Diversos
24.	Próximas reuniões
	6 de novembro de 2019, 9.00–12.30 e 14.30–18.30
* * *
24 de setembro de 2019, 17.00–18.30  (reunião de coordenadores)
À porta fechada
25.	Reunião de coordenadores
Ver projeto de ordem do dia em separado

