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Comissão dos Transportes e do Turismo

TRAN(2019)1203_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Terça-feira, 3 de dezembro de 2019, 9.00–10.00  (reunião de coordenadores)  e 10.00–12.30 e 14.30–18.30
Bruxelas
Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
3 de dezembro de 2019, 9.00–10.00  (reunião de coordenadores)
À porta fechada
1.	Reunião de coordenadores
Ver projeto de ordem do dia em separado
* * *
3 de dezembro de 2019, 10.00–12.30
2.	Aprovação da ordem do dia
3.	Comunicações da presidência
*** Período de votação eletrónica ***
4.	Acordo entre a União Europeia e o Governo da República Popular da China sobre certos aspetos dos serviços aéreos
TRAN/9/00299
***	2018/0147(NLE)	11033/2019 – C9-0049/2019

Relator:

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

TRAN


 
	Aprovação do projeto de recomendação (aprovação)
*** Fim da votação eletrónica ***
5.	Troca de pontos de vista com Maja Markovčić Kostelac, Diretora Executiva da Agência Europeia da Segurança Marítima
6.	« Financiamento de projetos de transporte por parte da UE» - apresentação de estudo
* * *
Audição pública
7.	O futuro do transporte aéreo de baixo custo
TRAN/9/01909
	(ver projeto de ordem do dia específico)
* * *
8.	Alteração do Acordo euro-mediterrânico relativo aos serviços aéreos entre a CE e Marrocos a fim de ter em conta a adesão da Bulgária e da Roménia à UE
TRAN/9/00014
***	2007/0181(NLE)	06198/2013 – C9-0006/2019

Relator:

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

TRAN


 
	Apreciação do projeto de relatório
Prazo para a apresentação de alterações: 9 de dezembro de 2019, 17.00
9.	Quitação 2018 : Orçamento geral da UE - Comissão Europeia
TRAN/9/01039

Relatora de parecer:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 
	Apreciação do projeto de parecer
10.	Quitação 2018 : Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA)
TRAN/9/00848

Relatora de parecer:

Maria Grapini (S&D)

 
	Apreciação do projeto de parecer
11.	Quitação 2018 : Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA)
TRAN/9/00846

Relatora de parecer:

Maria Grapini (S&D)

 
	Apreciação do projeto de parecer
12.	Quitação 2018 : Agência Ferroviária da União Europeia (ERA)
TRAN/9/00838

Relatora de parecer:

Maria Grapini (S&D)

 
	Apreciação do projeto de parecer
13.	Quitação 2018 : Empresa comum - Segurança da navegação aérea (SESAR)
TRAN/9/00779

Relatora de parecer:

Maria Grapini (S&D)

 
	Apreciação do projeto de parecer
14.	Quitação 2018 : Empresa Comum Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
TRAN/9/00764

Relatora de parecer:

Maria Grapini (S&D)

 
	Apreciação do projeto de parecer
15.	Quitação 2018 : Empresa comum - Aeronáutica e ambiente (CLEAN SKY)
TRAN/9/00776

Relatora de parecer:

Maria Grapini (S&D)

 
	Apreciação do projeto de parecer
* * *
À porta fechada
Relato de negociações interinstitucionais em curso
16.	Alteração do Regulamento (CE) n.º 561/2006 no que diz respeito aos requisitos mínimos em matéria de tempos de condução diário e semanal máximos, pausas mínimas e períodos de repouso diário e semanal e do Regulamento (UE) 165/2014 no que diz respeito ao posicionamento por meio de tacógrafos
TRAN/9/01263
***I	2017/0122(COD)	COM(2017)0277 – C8-0167/2017

Relatora:

Henna Virkkunen (PPE)

Fundo:

TRAN


 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 74.º, n.º 3)
17.	Requisitos de execução e regras específicas para o destacamento de condutores no setor do transporte rodoviário
TRAN/9/01264
***I	2017/0121(COD)	COM(2017)0278 – C8-0170/2017

Relatora:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Fundo:

TRAN


 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 74.º, n.º 3)
18.	Alteração do Regulamento (CE) n.º 1071/2009 e do Regulamento (CE) n.º 1072/2009, com vista à sua adaptação à evolução no setor
TRAN/9/01265
***I	2017/0123(COD)	COM(2017)0281 – C8-0169/2017

Relator:

Ismail Ertug (S&D)

Fundo:

TRAN


 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 74.º, n.º 3)
19.	Informações eletrónicas sobre o transporte de mercadorias
TRAN/9/01274
***I	2018/0140(COD)	COM(2018)0279 – C8-0191/2018

Relator:

Andor Deli (PPE)

Fundo:

TRAN


Pareceres:

JURI (AL)


 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 74.º, n.º 3)
20.	Diversos
21.	Próximas reuniões
	4 de dezembro de 2019, 10.00–10.15 (Bruxelas)
20 de janeiro de 2020, 15.00–18.30
21 de janeiro de 2020, 9.00–10.00 e 10.00–12.30 e 14.30–18.30
A reunião de 4 de dezembro é uma reunião conjunta ITRE e TRAN (votação sobre o Mecanismo Interligar a Europa)

