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Europos Parlamentas

2019-2024

Transporto ir turizmo komitetas

TRAN(2020)0120_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. sausio 20 d., pirmadienis, 15.00–17.15 val.
2020 m. sausio 21 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–17.00 val. ir 17.00–18.30 val. 

(koordinatorių posėdis)

Briuselis

Salė: József Antall (6Q2)

2020 m. sausio 20 d. 15.00–17.15 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas:
 2019 m. lapkričio 6 d. PV – PE643.189v01-00
 2019 m. gruodžio 3 d. PV – PE644.895v01-00

3. Pirmininkės pranešimai

* * *

4. Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas atsižvelgiant į išmetamųjų 
teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir 
Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos
TRAN/9/00534
***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Nuomonės referentas:
Sven Schulze (PPE) PA – PE644.889v01-00

Atsakingas komitetas:
ENVI* – Esther de Lange (PPE) PR – PE644.883v01-00
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Nuomonę teikiantys komitetai:
IMCO*, TRAN

 Nuomonės projekto svarstymas
 Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 29 d. 12.00 val.

5. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Vokietija 
įgaliojama iš dalies pakeisti savo dvišalį kelių transporto susitarimą su 
Šveicarija, kad būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas teikiant tarptautinio 
keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių 
dviejų šalių pasienio regionuose
TRAN/9/00470

Pranešėjas:
Markus Ferber (PPE) PR – PE641.312v01-00

AM – PE644.719v01-00

 Pakeitimų svarstymas

6. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Italija 
įgaliojama derėtis su Šveicarija dėl susitarimo dėl leidimo vykdyti kabotažo 
operacijas teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo 
susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose ir šį 
susitarimą sudaryti
TRAN/9/00472

Pranešėjas:
Markus Ferber (PPE) PR – PE641.369v01-00

AM – PE643.246v01-00

 Pakeitimų svarstymas

7. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos 
Komisija
TRAN/9/01039

Nuomonės referentė:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE) PA – PE643.066v01-00

AM – PE644.962v01-00

 Pakeitimų svarstymas

8. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra 
(EMSA)
TRAN/9/00848

Nuomonės referentė:
Maria Grapini (S&D) PA – PE643.064v01-00

AM – PE644.961v01-00

 Pakeitimų svarstymas

9. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra 
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(EASA)
TRAN/9/00846

Nuomonės referentė:
Maria Grapini (S&D) PA – PE642.926v01-00

AM – PE644.995v01-00

 Pakeitimų svarstymas

10. 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos 
geležinkelių agentūra (EGA)
TRAN/9/00838

Nuomonės referentė:
Maria Grapini (S&D) PA – PE642.920v01-00

AM – PE644.964v01-00

 Pakeitimų svarstymas

11. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė SESAR – Saugi oro 
navigacija
TRAN/9/00779

Nuomonės referentė:
Maria Grapini (S&D) PA – PE642.922v01-00

AM – PE644.967v01-00

 Pakeitimų svarstymas

12. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“
TRAN/9/00764

Nuomonės referentė:
Maria Grapini (S&D) PA – PE643.062v01-00

AM – PE644.987v01-00

 Pakeitimų svarstymas

13. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus“. 
Aviacija ir aplinka
TRAN/9/00776

Nuomonės referentė:
Maria Grapini (S&D) PA – PE642.924v01-00

AM – PE644.965v01-00

 Pakeitimų svarstymas

14. Keitimasis nuomonėmis su už kelių eismo saugą atsakingu Europos 
koordinatoriumi Matthew Baldwinu

* * *
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2020 m. sausio 21 d. 9.00–12.30 val.

15. Pašto paslaugos ES. Tyrimo pristatymas

Tarybai pirmininkaujančios šalies programos pristatymas

16. Vizitai:
– Kroatijos Jūrų reikalų, transporto ir infrastruktūros ministerijos valstybės 
sekretorius Josip Bilaver,
– Kroatijos Turizmo ministerijos valstybės sekretorius Frano Matušić

2020 m. sausio 21 d. 14.30–15.30 val.

17. Keitimasis nuomonėmis su TEN-T tinklo koridorių Europos koordinatoriais:
– Kurtu Bodewigu (jūrų greitkeliai),
– Matthiasu Ruete'u (Europos geležinkelių eismo valdymo sistema)

2020 m. sausio 21 d. 15.30–16.15 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

18. Elektroninė krovinių vežimo informacija
TRAN/9/01274

Pranešėjas:
Andor Deli (PPE)

 Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

19. Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų
komandiravimo taisyklės
TRAN/9/01264

Pranešėja:
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

20. Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytų būtiniausių reikalavimų dėl 
maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių 
pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) 
Nr. 165/2014 nustatytų reikalavimų dėl vietos nustatymo tachografais dalinis 
keitimas
TRAN/9/01263

Pranešėja:
Henna Virkkunen (PPE)

 Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

21. Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dalinis 
keitimas juos derinant prie sektoriaus pokyčių
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TRAN/9/01265

Pranešėjas:
Ismail Ertug (S&D)

 Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

22. Europos bendrijos Europos ir Viduržemio jūros šalių aviacijos susitarimo su 
Maroku pakeitimas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir RumunijosES įstojimą į 
TRAN/9/00014

Pranešėjas:
Sven Schulze (PPE)

 Pranešimo projekto tvirtinimas

23. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Vokietija 
įgaliojama iš dalies pakeisti savo dvišalį kelių transporto susitarimą su 
Šveicarija, kad būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas teikiant tarptautinio 
keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių 
dviejų šalių pasienio regionuose
TRAN/9/00470

Pranešėjas:
Markus Ferber (PPE)

 Pranešimo projekto tvirtinimas

24. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Italija 
įgaliojama derėtis su Šveicarija dėl susitarimo dėl leidimo vykdyti kabotažo 
operacijas teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo 
susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose ir šį 
susitarimą sudaryti
TRAN/9/00472

Pranešėjas:
Markus Ferber (PPE)

 Pranešimo projekto tvirtinimas

25. Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės 
išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 
sudarymas
TRAN/9/00401
*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

Atsakingas komitetas:
AFCO – Guy Verhofstadt (RENEW)

 Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

26. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos 
Komisija
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TRAN/9/01039

Nuomonės referentė:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 Nuomonės projekto tvirtinimas

27. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra 
(EMSA)
TRAN/9/00848

Nuomonės referentė:
Maria Grapini (S&D)

 Nuomonės projekto tvirtinimas

28. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra 
(EASA)
TRAN/9/00846

Nuomonės referentė:
Maria Grapini (S&D)

 Nuomonės projekto tvirtinimas

29. 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos 
geležinkelių agentūra (EGA)
TRAN/9/00838

Nuomonės referentė:
Maria Grapini (S&D)

 Nuomonės projekto tvirtinimas

30. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė SESAR – Saugi oro 
navigacija
TRAN/9/00779

Nuomonės referentė:
Maria Grapini (S&D)

 Nuomonės projekto tvirtinimas

31. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė „Shift2Rail“
TRAN/9/00764

Nuomonės referentė:
Maria Grapini (S&D)

 Nuomonės projekto tvirtinimas

32. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus“. 
Aviacija ir aplinka
TRAN/9/00776
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Nuomonės referentė:
Maria Grapini (S&D)

 Nuomonės projekto tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

* * *

2020 m. sausio 21 d. 16.15–17.00 val.

33. Keitimasis nuomonėmis su BUDG komiteto pranešėju Pierre'u Larrouturou del 
2021 m. biudžeto

34. Kiti klausimai

35. Kiti posėdžiai
 2020 m. vasario 19–20 d. (Briuselis)

* * *

2020 m. sausio 21 d. 17.00–18.30 val. (koordinatorių posėdis)

Uždaras

36. Koordinatorių posėdis

Žr. atskirą darbotvarkės projektą
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