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Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

TRAN(2019)1203_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019, από 9.00 έως 10.00  (συνεδρίαση των συντονιστών)  και από 10.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Paul-Henri Spaak (3C050)
3 Δεκεμβρίου 2019, από 9.00 έως 10.00  (συνεδρίαση των συντονιστών)
Κεκλεισμένων των θυρών
1.	Συνεδρίαση των συντονιστών
βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης
* * *
3 Δεκεμβρίου 2019, από 10.00 έως 12.30
2.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
3.	Ανακοινώσεις της προέδρου
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
4.	Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών
TRAN/9/00299
***	2018/0147(NLE)	11033/2019 – C9-0049/2019

Εισηγητής:

Tomasz Piotr Poręba (ECR)
PR – PE641.390v01-00
Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Έγκριση του σχεδίου σύστασης (έγκριση)
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
5.	Ανταλλαγή απόψεων με την Maja Markovčić Kostelac, εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
6.	«Χρηματοδότηση έργων μεταφορών από την ΕΕ» - παρουσίαση μελέτης
* * *
Δημόσια ακρόαση
7.	Οι αεροπορικές μεταφορές χαμηλού κόστους στο μέλλον
TRAN/9/01909
	(βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης)
* * *
8.	Τροποποίηση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΚ και του Μαρόκου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
TRAN/9/00014
***	2007/0181(NLE)	06198/2013 – C9-0006/2019

Εισηγητής:

Sven Schulze (PPE)
PR – PE642.928v02-00
Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Εξέταση του σχεδίου έκθεσης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 9 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 17.00
9.	Απαλλαγή 2018: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή
TRAN/9/01039

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
10.	Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
TRAN/9/00848

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Maria Grapini (S&D)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
11.	Απαλλαγή 2018: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
TRAN/9/00846

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Maria Grapini (S&D)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
12.	Απαλλαγή 2018: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)
TRAN/9/00838

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Maria Grapini (S&D)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
13.	Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση - Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (SESAR)
TRAN/9/00779

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Maria Grapini (S&D)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
14.	Απαλλαγή 2018: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (S2R)
TRAN/9/00764

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Maria Grapini (S&D)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
15.	Απαλλαγή 2018: Κοινή Επιχείρηση - Αεροναυτική και Περιβάλλον (CLEAN SKY)
TRAN/9/00776

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Maria Grapini (S&D)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
* * *
Κεκλεισμένων των θυρών
Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις
16.	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
***I	2017/0122(COD)	COM(2017)0277 – C8-0167/2017

Εισηγήτρια:

Henna Virkkunen (PPE)

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
17.	Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών
TRAN/9/01264
***I	2017/0121(COD)	COM(2017)0278 – C8-0170/2017

Εισηγήτρια:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
18.	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
***I	2017/0123(COD)	COM(2017)0281 – C8-0169/2017

Εισηγητής:

Ismail Ertug (S&D)

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
19.	Πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές εμπορευματικές μεταφορές
TRAN/9/01274
***I	2018/0140(COD)	COM(2018)0279 – C8-0191/2018

Εισηγητής:

Andor Deli (PPE)

Επί της ουσίας:

TRAN


Γνωμοδότηση:

JURI (AL)


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
20.	Διάφορα
21.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	4 Δεκεμβρίου 2019, από 10.00 έως 10.15 (Βρυξέλλες)
20 Ιανουαρίου 2020, από 15.00 έως 18.30
21 Ιανουαρίου 2020, από 9.00 έως 10.00 και από 10.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30
Η συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου είναι κοινή συνεδρίαση των επιτροπών ITRE/TRAN (ψηφοφορία σχετικά με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»)

