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Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

TRAN(2019)1203_1
NAPIRENDTERVEZET
Ülés
2019. december 3., kedd, 9.00–10.00  (Koordinátorok ülése)  és 10.00–12.30 és 14.30–18.30
Brüsszel
Terem: Paul-Henri Spaak (3C050)
2019. december 3., 9.00–10.00  (Koordinátorok ülése)
Zárt ülés
1.	Koordinátorok ülése
lásd a külön napirendtervezetet
* * *
2019. december 3., 10.00–12.30
2.	A napirend elfogadása
3.	Az elnök közleményei
*** Elektronikus szavazás ***
4.	Az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás
TRAN/9/00299
***	2018/0147(NLE)	11033/2019 – C9-0049/2019

Előadó:

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

TRAN


 
	Ajánlástervezet elfogadása (egyetértés)
*** Elektronikus szavazás vége ***
5.	Eszmecsere Maja Markovčić Kostelaccal, az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójával
6.	„A közlekedési projektek uniós finanszírozása” – tanulmány ismertetése
* * *
Nyilvános meghallgatás
7.	A fapados légi közlekedés jövője
TRAN/9/01909
	(lásd a külön napirendtervezetet)
* * *
8.	Az EK és Marokkó között létrejött euromediterrán légiközlekedési megállapodás Bulgária és Románia európai uniós csatlakozása miatti módosítása
TRAN/9/00014
***	2007/0181(NLE)	06198/2013 – C9-0006/2019

Előadó:

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

TRAN


 
	Jelentéstervezet megvitatása
A módosítások előterjesztésének határideje: 2019. december 9., 17.00
9.	2018. évi mentesítés: Az Európai Unió általános költségvetése – Bizottság
TRAN/9/01039

A vélemény előadója:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 
	Véleménytervezet megvitatása
10.	2018. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)
TRAN/9/00848

A vélemény előadója:

Maria Grapini (S&D)

 
	Véleménytervezet megvitatása
11.	2018. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)
TRAN/9/00846

A vélemény előadója:

Maria Grapini (S&D)

 
	Véleménytervezet megvitatása
12.	2018. évi mentesítés: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)
TRAN/9/00838

A vélemény előadója:

Maria Grapini (S&D)

 
	Véleménytervezet megvitatása
13.	2018. évi mentesítés: Közös vállalkozás – A légi közlekedés biztonsága (SESAR)
TRAN/9/00779

A vélemény előadója:

Maria Grapini (S&D)

 
	Véleménytervezet megvitatása
14.	2018. évi közös vállalkozás: Shift2Rail közös vállalkozás
TRAN/9/00764

A vélemény előadója:

Maria Grapini (S&D)

 
	Véleménytervezet megvitatása
15.	2018. évi mentesítés: Közös vállalkozás – Aeronautika és környezetvédelem (Tiszta Égbolt)
TRAN/9/00776

A vélemény előadója:

Maria Grapini (S&D)

 
	Véleménytervezet megvitatása
* * *
Zárt ülés
Jelentés a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról
16.	Az 561/2006/EK rendelet módosítása a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében és a 165/2014/EU rendelet módosítása a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében
TRAN/9/01263
***I	2017/0122(COD)	COM(2017)0277 – C8-0167/2017

Előadó:

Henna Virkkunen (PPE)

Illetékes:

TRAN


 
	Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (74. cikk, (3) bekezdés)
17.	A közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és különös szabályok
TRAN/9/01264
***I	2017/0121(COD)	COM(2017)0278 – C8-0170/2017

Előadó:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Illetékes:

TRAN


 
	Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (74. cikk, (3) bekezdés)
18.	Az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet módosítása az ágazati fejleményekre tekintettel
TRAN/9/01265
***I	2017/0123(COD)	COM(2017)0281 – C8-0169/2017

Előadó:

Ismail Ertug (S&D)

Illetékes:

TRAN


 
	Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (74. cikk, (3) bekezdés)
19.	Elektronikus áruszállítási információk
TRAN/9/01274
***I	2018/0140(COD)	COM(2018)0279 – C8-0191/2018

Előadó:

Andor Deli (PPE)

Illetékes:

TRAN


Vélemény:

JURI (AL)


 
	Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (74. cikk, (3) bekezdés)
20.	Egyéb kérdések
21.	Következő ülés(ek)
	2019. december 4., 10.00–10.15 (Brüsszel)
2020. január 20., 15.00–18.30
2020. január 21., 9.00–10.00 és 10.00–12.30 és 14.30–18.30
A december 4-i ülés az ITRE/TRAN együttes ülése (szavazás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről)

