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Transporta un tūrisma komiteja

TRAN(2019)1203_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Otrdien, 2019. gada 3. decembrī, plkst. 9.00–10.00  (koordinatoru sanāksme)  un plkst. 10.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30
Briselē
Telpa: Paul-Henri Spaak (3C050)
2019. gada 3. decembrī plkst. 9.00–10.00  (koordinatoru sanāksme)
Aiz slēgtām durvīm
1.	Koordinatoru sanāksme
Sk. atsevišķu darba kārtības projektu.
* * *
2019. gada 3. decembrī plkst. 10.00–12.30
2.	Darba kārtības pieņemšana
3.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
*** Elektroniskā balsošana ***
4.	Nolīgums starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem
TRAN/9/00299
***	2018/0147(NLE)	11033/2019 – C9-0049/2019

Referents:

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

TRAN


 
	Ieteikuma projekta pieņemšana (piekrišana)
*** Elektroniskās balsošanas beigas ***
5.	Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektori Maja Markovčić Kostelac
6.	"ES finansējums transporta projektiem": iepazīstināšana ar pētījumu
* * *
Publiska uzklausīšana
7.	Zemo cenu gaisa pārvadājumu nākotne
TRAN/9/01909
	(skatīt atsevišķu darba kārtības projektu)
* * *
8.	EK un Marokas noslēgtā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma par aviācijas pakalpojumiem grozīšana, lai ņemu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES
TRAN/9/00014
***	2007/0181(NLE)	06198/2013 – C9-0006/2019

Referents:

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

TRAN


 
	Ziņojuma projekta izskatīšana
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 9. decembrī plkst. 17.00
9.	ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija
TRAN/9/01039

Atzinuma sagatavotāja:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 
	Atzinuma projekta izskatīšana
10.	2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
TRAN/9/00848

Atzinuma sagatavotāja:

Maria Grapini (S&D)

 
	Atzinuma projekta izskatīšana
11.	2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
TRAN/9/00846

Atzinuma sagatavotāja:

Maria Grapini (S&D)

 
	Atzinuma projekta izskatīšana
12.	2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)
TRAN/9/00838

Atzinuma sagatavotāja:

Maria Grapini (S&D)

 
	Atzinuma projekta izskatīšana
13.	2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: SESAR kopuzņēmums (gaisa satiksmes drošība)
TRAN/9/00779

Atzinuma sagatavotāja:

Maria Grapini (S&D)

 
	Atzinuma projekta izskatīšana
14.	2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
TRAN/9/00764

Atzinuma sagatavotāja:

Maria Grapini (S&D)

 
	Atzinuma projekta izskatīšana
15.	2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: kopuzņēmums "Clean Sky 2” (aeronautika un vide)
TRAN/9/00776

Atzinuma sagatavotāja:

Maria Grapini (S&D)

 
	Atzinuma projekta izskatīšana
* * *
Aiz slēgtām durvīm
Atskaite par notiekošajām iestāžu sarunām
16.	Priekšlikums, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību
TRAN/9/01263
***I	2017/0122(COD)	COM(2017)0277 – C8-0167/2017

Referente:

Henna Virkkunen (PPE)

Atbildīgā komiteja:

TRAN


 
	Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)
17.	Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā
TRAN/9/01264
***I	2017/0121(COD)	COM(2017)0278 – C8-0170/2017

Referente:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Atbildīgā komiteja:

TRAN


 
	Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)
18.	Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1071/2009 un Regulā (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē
TRAN/9/01265
***I	2017/0123(COD)	COM(2017)0281 – C8-0169/2017

Referents:

Ismail Ertug (S&D)

Atbildīgā komiteja:

TRAN


 
	Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)
19.	Kravu pārvadājumu elektroniska informācija
TRAN/9/01274
***I	2018/0140(COD)	COM(2018)0279 – C8-0191/2018

Referents:

Andor Deli (PPE)

Atbildīgā komiteja:

TRAN


Atzinumi:

JURI (AL)


 
	Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)
20.	Dažādi jautājumi
21.	Nākamās sanāksmes
	2019. gada 4. decembrī plkst. 10.00–10.15 (Briselē)
2020. gada 20. janvārī plkst. 15.00–18.30
2020. gada 21. janvārī plkst. 9.00–10.00 un plkst. 10.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30
Sanāksme 4. decembrī ir kopīga ITRE/TRAN sanāksme (balsošana par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu).

