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Výbor pro dopravu a cestovní ruch

TRAN(2019)1203_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Úterý 3. prosince 2019, 9:00–10:00  (schůze koordinátorů)  a 10:00–12:30 a 14:30–18:30
Brusel
Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)
3. prosince 2019, 9:00–10:00  (schůze koordinátorů)
Neveřejná schůze
1.	Schůze koordinátorů
Viz samostatný návrh pořadu jednání.
* * *
3. prosince 2019, 10:00–12:30
2.	Přijetí pořadu jednání
3.	Sdělení předsedkyně
*** Elektronické hlasování ***
4.	Dohoda mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o některých aspektech leteckých služeb
TRAN/9/00299
***	2018/0147(NLE)	11033/2019 – C9-0049/2019

Zpravodaj:

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

TRAN


 
	přijetí návrhu doporučení (souhlas)
*** Konec elektronického hlasování ***
5.	Výměna názorů s výkonnou ředitelkou Evropské agentury pro námořní bezpečnost Majou Markovčićovou Kostelacovou
6.	„Financování dopravních projektů z prostředků EU“ – prezentace studie 
* * *
Veřejné slyšení
7.	Budoucí nízkonákladová letecká doprava
TRAN/9/01909
	(viz samostatný návrh pořadu jednání)
* * *
8.	Změna Evropsko-středomořské dohody o letecké dopravě mezi ES a Marokem za účelem zohlednění přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k EU
TRAN/9/00014
***	2007/0181(NLE)	06198/2013 – C9-0006/2019

Zpravodaj:

Sven Schulze (PPE)
PR – PE642.928v02-00
Příslušný výbor:

TRAN


 
	projednání návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. prosince 2019, 17:00
9.	Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise
TRAN/9/01039

Zpravodajka:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 
	projednání návrhu stanoviska
10.	Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
TRAN/9/00848

Zpravodajka:

Maria Grapini (S&D)

 
	projednání návrhu stanoviska
11.	Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
TRAN/9/00846

Zpravodajka:

Maria Grapini (S&D)

 
	projednání návrhu stanoviska
12.	Udělení absolutoria za rok 2018: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)
TRAN/9/00838

Zpravodajka:

Maria Grapini (S&D)

 
	projednání návrhu stanoviska
13.	Udělení absolutoria za rok 2018: Společný podnik – Bezpečnost letecké navigace (SESAR)
TRAN/9/00779

Zpravodajka:

Maria Grapini (S&D)

 
	projednání návrhu stanoviska
14.	Udělení absolutoria za rok 2018: Společný podnik Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
TRAN/9/00764

Zpravodajka:

Maria Grapini (S&D)

 
	projednání návrhu stanoviska
15.	Udělení absolutoria za rok 2018: Společný podnik - letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY)
TRAN/9/00776

Zpravodajka:

Maria Grapini (S&D)

 
	projednání návrhu stanoviska
* * *
Neveřejná schůze
Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních
16.	Změna nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů
TRAN/9/01263
***I	2017/0122(COD)	COM(2017)0277 – C8-0167/2017

Zpravodajka:

Henna Virkkunen (PPE)

Příslušný výbor:

TRAN


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)
17.	Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy
TRAN/9/01264
***I	2017/0121(COD)	COM(2017)0278 – C8-0170/2017

Zpravodajka:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Příslušný výbor:

TRAN


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)
18.	Změna nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 s cílem je přizpůsobit vývoji v daném odvětví
TRAN/9/01265
***I	2017/0123(COD)	COM(2017)0281 – C8-0169/2017

Zpravodaj:

Ismail Ertug (S&D)

Příslušný výbor:

TRAN


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)
19.	Elektronické informace o nákladní dopravě
TRAN/9/01274
***I	2018/0140(COD)	COM(2018)0279 – C8-0191/2018

Zpravodaj:

Andor Deli (PPE)

Příslušný výbor:

TRAN


Stanoviska:

JURI (AL)


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)
20.	Různé
21.	Příští schůze
	4. prosince 2019, 10:00–10:15 (Brusel)
20. ledna 2020, 15:00–18:30
21. ledna 2020, 9:00–10:00 a 10:00–12:30 a 14:30–18:30
Dne 4. prosince se bude jednat o společnou schůzi výborů ITRE a TRAN (hlasování o Nástroji pro propojení Evropy).

