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Utskottet för transport och turism

TRAN(2019)0924_2
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Tisdagen den 24 september 2019 kl. 9.00–10.00  (samordnarnas sammanträde)  och kl. 10.00–12.30 och kl. 14.30–17.00 och kl. 17.00–18.30  (samordnarnas sammanträde)
Bryssel
Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002)
24 september 2019 kl. 9.00–10.00  (samordnarnas sammanträde)
Inom stängda dörrar
1.	Samordnarnas sammanträde
Se separat förslag till föredragningslista
* * *
24 september 2019 kl. 10.00–12.30
2.	Godkännande av föredragningslistan
3.	Meddelanden från ordföranden
*** Elektronisk omröstning ***
4.	Gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid Europeiska unionens flygplatser (omarbetning)
TRAN/9/01270
***I	2011/0391(COD)	COM(2011)0827 – C7-0458/2011

Föredragande:

Dominique Riquet (Renew)

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
5.	Ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och ändring av förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor
TRAN/9/01272
***I	2013/0072(COD)	COM(2013)0130 – C7-0066/2013

Föredragande:

Pablo Arias Echeverría (PPE)

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
6.	Genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning)
TRAN/9/01271
***I	2013/0186(COD)	COM(2013)0410 – C7-0171/2013

Föredragande:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
7.	Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg
TRAN/9/01268
***I	2017/0113(COD)	COM(2017)0282 – C8-0172/2017

Föredragande:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
8.	Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer
TRAN/9/01267
***I	2017/0114(COD)	COM(2017)0275 – C8-0171/2017

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
9.	Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn
TRAN/9/01264
***I	2017/0121(COD)	COM(2017)0278 – C8-0170/2017

Föredragande:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
10.	Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
TRAN/9/01263
***I	2017/0122(COD)	COM(2017)0277 – C8-0167/2017

Föredragande:

Henna Virkkunen (PPE)

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
11.	Ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 för att anpassa dem till utvecklingen inom sektorn
TRAN/9/01265
***I	2017/0123(COD)	COM(2017)0281 – C8-0169/2017

Föredragande:

Ismail Ertug (S&D)

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
12.	Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Föredragande:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
13.	Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss
TRAN/9/01269
***I	2017/0288(COD)	COM(2017)0647 – C8-0396/2017

Föredragande:

Roberts Zīle (ECR)

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
14.	Gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna
TRAN/9/01266
***I	2017/0290(COD)	COM(2017)0648 – C8-0391/2017

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
15.	Rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Föredragande:

Dominique Riquet (Renew)

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
16.	Elektronisk information om godstransporter
TRAN/9/01274
***I	2018/0140(COD)	COM(2018)0279 – C8-0191/2018

Föredragande:

Andor Deli (PPE)

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
17.	Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar
TRAN/9/01276
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
18.	Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt
TRAN/9/00550
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Föredragande av yttrande:

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

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
* * *
19.	”Europeisk turism – den senaste utvecklingen och de framtida utmaningarna” – presentation av en studie från utredningsavdelningen
20.	Presentation av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport ”EU:s lagstiftning om modernisering av flygledningstjänsten har gett mervärde – men mycket av finansieringen hade inte behövts”
24 september 2019 kl. 14.30–17.00
21.	Diskussion med de europeiska samordnarna för de Transeuropeiska transportnät-korridorerna (TEN-T):
• Anne Elisabet Jensen, Baltikum-Adriatiska havet
• Pawel Wojciechowski, Rhen-Alperna
• Iveta Radičová, Medelhavet
• Pat Cox, Skandinavien-Medelhavet
22.	Presentation av luftfartsavtalen från kommissionen (GD MOVE)
23.	Övriga frågor
24.	Kommande sammanträden
	6 november 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30
* * *
24 september 2019 kl. 17.00–18.30  (samordnarnas sammanträde)
Inom stängda dörrar
25.	Samordnarnas sammanträde
Se separat förslag till föredragningslista

