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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο

2019-2024

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

TRAN(2019)1106_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδρίαση

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, από 9.00 έως 10.00  (συνεδρίαση των συντονιστών)  και
από 10.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30

Αίθουσα: József Antall (6Q2)

6 Νοεμβρίου 2019, από 9.00 έως 10.00  (συνεδρίαση των συντονιστών)

Κεκλεισμένων των θυρών

1. Συνεδρίαση των συντονιστών

βλ. χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης

* * *

6 Νοεμβρίου 2019, από 10.00 έως 12.30

2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
 2-3 Σεπτεμβρίου 2019 PV – PE641.064v01-00
 19 Σεπτεμβρίου 2019 PV – PE641.226v01-00
 24 Σεπτεμβρίου 2019 PV – PE641.256v01-00

4. Ανακοινώσεις της προέδρου

5. Εκλογή του πρώτου ή της πρώτης αντιπροέδρου
Εκλογή του τρίτου ή της τρίτης αντιπροέδρου

* * *
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6. Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
εξουσιοδότηση της Γερμανίας να τροποποιήσει τη διμερή συμφωνία οδικών
μεταφορών με την Ελβετία με σκοπό να επιτραπούν οι υπηρεσίες ενδομεταφορών
στο πλαίσιο διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία
στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών.
TRAN/9/00470
***I 2019/0107(COD) COM(2019)0221 – C9-0001/2019

Εισηγητής:
Markus Ferber (PPE) PR – PE641.312v01-00

Επί της ουσίας:
TRAN

Γνωμοδότηση:
EMPL – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 Εξέταση του σχεδίου έκθεσης

7. Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
εξουσιοδότηση της Ιταλίας να διαπραγματευθεί και να συνάψει συμφωνία με την
Ελβετία με την οποία να επιτρέπονται οι υπηρεσίες ενδομεταφορών κατά την
εκτέλεση διεθνών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις
παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών.
TRAN/9/00472
***I 2019/0108(COD) COM(2019)0223 – C9-0002/2019

Εισηγητής:
Markus Ferber (PPE) PR – PE641.369v01-00

Επί της ουσίας:
TRAN

Γνωμοδότηση:
EMPL – Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση

 Εξέταση του σχεδίου έκθεσης

8. Αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον ΜΣΕ-Μεταφορές
του 2019 - παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

9. «Υπερτουρισμός - επιπτώσεις και πιθανές πολιτικές αντιμετώπισης» -
παρουσίαση μελέτης

6 Νοεμβρίου 2019, από 14.30 έως 18.30

10. Ανταλλαγή απόψεων με την Elżbieta Bieńkowska, Επίτροπο αρμόδια για την
Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ
σχετικά με την κατάσταση στον τουριστικό κλάδο υπό το φως των πρόσφατων
προβλημάτων της Thomas Cook

11. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών
μεταφορών
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TRAN/9/00299
*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

Εισηγητής:
Tomasz Piotr Poręba (ECR) PR – PE641.390v01-00

Επί της ουσίας:
TRAN

 Εξέταση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)
 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 12 Νοεμβρίου 2019, ώρα 17.00

12. Ενημέρωση για την έκβαση της 40ής Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς
Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) - Ανταλλαγή απόψεων με τον Filip 
Cornelis, διευθυντή για θέματα αεροπορίας, ΓΔ MOVE

Κεκλεισμένων των θυρών

Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις

13. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες
απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο
οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και τις περιόδους ημερήσιας και
εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, όσον αφορά τον
εντοπισμό μέσω ταχογράφων
TRAN/9/01263

Εισηγήτρια:
Henna Virkkunen (PPE)

 Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 
παράγραφος 3)

14. Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών
στον τομέα των οδικών μεταφορών
TRAN/9/01264

Εισηγήτρια:
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 
παράγραφος 3)

15. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο
TRAN/9/01265

Εισηγητής:
Ismail Ertug (S&D)

 Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 
παράγραφος 3)
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16. Πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές εμπορευματικές μεταφορές
TRAN/9/01274

Εισηγητής:
Andor Deli (PPE)

 Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 
παράγραφος 3)

17. Διάφορα

18. Προσεχείς συνεδριάσεις
 2 Δεκεμβρίου 2019, από 15.00 έως 18.30 (Βρυξέλλες)
 3 Δεκεμβρίου 2019, από 9.00 έως 10.00 και από 10.00 έως 12.30 και από 14.30 

έως 18.30 (Βρυξέλλες)
 4 Δεκεμβρίου 2019, από 10.00 έως 10.15

(κοινή συνεδρίαση ITRE/TRAN)
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