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Comisia pentru transport și turism

TRAN(2019)0924_2
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Marți, 24 septembrie 2019, 9.00 - 10.00 (reuniune a coordonatorilor) și 10.00 - 12.30 și 14.30 - 17.00 și 17.00 - 18.30 (reuniune a coordonatorilor)
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
24 septembrie 2019, 9.00 - 10.00  (reuniune a coordonatorilor)
Cu ușile închise
1.	Reuniune a coordonatorilor
a se vedea proiectul de ordine de zi separat
* * *
24 septembrie 2019, 10.00 - 12.30
2.	Adoptarea ordinii de zi
3.	Comunicări ale președinției
*** Votare electronică ***
4.	Norme comune privind alocarea sloturilor orare pe aeroporturile din Uniunea Europeană (reformare)
TRAN/9/01270
***I	2011/0391(COD)	COM(2011)0827 – C7-0458/2011

Raportor:

Dominique Riquet (Renew)

Comisie competentă:

TRAN


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

5.	Modificarea Regulamentului (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune privind compensarea și asistența acordată pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare, a anulării sau a întârzierii prelungite a unui zbor și modificarea Regulamentului (CE) nr. 2027/1997 privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora
TRAN/9/01272
***I	2013/0072(COD)	COM(2013)0130 – C7-0066/2013

Raportor:

Pablo Arias Echeverría (PPE)

Comisie competentă:

TRAN


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

6.	Punerea în aplicare a cerului unic european (reformare)
TRAN/9/01271
***I	2013/0186(COD)	COM(2013)0410 – C7-0171/2013

Raportor:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

Comisie competentă:

TRAN


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

7.	Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri
TRAN/9/01268
***I	2017/0113(COD)	COM(2017)0282 – C8-0172/2017

Raportoare:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

Comisie competentă:

TRAN


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

8.	Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri
TRAN/9/01267
***I	2017/0114(COD)	COM(2017)0275 – C8-0171/2017

Comisie competentă:

TRAN


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

9.	Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier
TRAN/9/01264
***I	2017/0121(COD)	COM(2017)0278 – C8-0170/2017

Raportoare:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Comisie competentă:

TRAN


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

10.	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
***I	2017/0122(COD)	COM(2017)0277 – C8-0167/2017

Raportoare:

Henna Virkkunen (PPE)

Comisie competentă:

TRAN


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

11.	Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile din sector
TRAN/9/01265
***I	2017/0123(COD)	COM(2017)0281 – C8-0169/2017

Raportor:

Ismail Ertug (S&D)

Comisie competentă:

TRAN


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

12.	Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Raportor:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Comisie competentă:

TRAN


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

13.	Normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul
TRAN/9/01269
***I	2017/0288(COD)	COM(2017)0647 – C8-0396/2017

Raportor:

Roberts Zīle (ECR)

Comisie competentă:

TRAN


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

14.	Norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre
TRAN/9/01266
***I	2017/0290(COD)	COM(2017)0648 – C8-0391/2017

Comisie competentă:

TRAN


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

15.	Măsuri de simplificare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Raportor:

Dominique Riquet (Renew)

Comisie competentă:

TRAN


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

16.	Informații electronice privind transportul de marfă
TRAN/9/01274
***I	2018/0140(COD)	COM(2018)0279 – C8-0191/2018

Raportor:

Andor Deli (PPE)

Comisie competentă:

TRAN


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

17.	Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei
TRAN/9/01276
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Comisie competentă:

TRAN


 
	Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

18.	Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - toate secțiunile
TRAN/9/00550
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Raportor pentru aviz:

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

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Adoptarea proiectului de aviz

*** Sfârșitul votării electronice ***
* * *
19.	„Turismul european - ultimele evoluții și provocări pentru viitor” - prezentarea unui studiu al departamentului tematic
20.	Prezentarea, de către de Curtea de Conturi Europeană, a Raportului special „Reglementările adoptate de UE privind modernizarea managementului traficului aerian au adus o valoare adăugată, însă, în mare parte, finanțarea acordată nu era necesară”
24 septembrie 2019, 14.30 - 17.00
21.	Schimb de opinii cu coordonatorii europeni pentru coridoarele TEN-T:
• Anne Elisabet Jensen, Baltica-Adriatica
• Pawel Wojciechowski, Rin-Alpi
• Iveta Radičová, Marea Mediterană
• Pat Cox, Scandinavia-Marea Mediterană
22.	Prezentarea, de către Comisia Europeană, a acordurilor privind transportul aerian (DG MOVE)
23.	Chestiuni diverse
24.	Reuniuni următoare
	6 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30

* * *
24 septembrie 2019, 17.00 - 18.30 (reuniune a coordonatorilor)
Cu ușile închise
25.	Reuniune a coordonatorilor
a se vedea proiectul de ordine de zi separat

