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Výbor pro dopravu a cestovní ruch

TRAN(2020)0219_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Středa 19. února 2020, 9:00–12:30 a 14:30–17:00 a 17:00–18:30  (schůze koordinátorů)
Čtvrtek 20. února 2020, 9:00–12:30 a 15:00–18:30
Brusel
Místnost: József Antall (4Q1)
19. února 2020, 9:00–12:30
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Schválení zápisů ze schůzí:
	20.–21. ledna 2020	PV – PE646.896v02-00
3.	Sdělení předsedkyně
4.	Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III
TRAN/9/02149
	2019/2213(BUD)	

Zpravodaj:

Marian-Jean Marinescu (PPE)
PA – PE646.962v01-00
Příslušný výbor:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)

 
	projednání návrhu stanoviska
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 20. února 2020, 17:00
5.	Celosvětový systém shromažďování údajů o spotřebě topných olejů u lodí
TRAN/9/00422
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Zpravodajka:

Magdalena Adamowicz (PPE)
PA – PE641.314v01-00
Příslušný výbor:

ENVI –
Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
 
	projednání návrhu stanoviska
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 24. února 2020, 12:00
*** Elektronické hlasování ***
6.	Schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla
TRAN/9/00534
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Zpravodaj:

Sven Schulze (PPE)
AM – PE646.958v01-00
AM – PE646.974v01-00
Příslušný výbor:

ENVI* –
Esther de Lange (PPE)
PR – PE644.883v01-00
AM – PE646.951v01-00
 
	přijetí návrhu stanoviska
*** Konec elektronického hlasování ***
7.	Výměna názorů s Eamonnem Brennanem, generálním ředitelem agentury EUROCONTROL
8.	Pracovní skupina pro cestovní ruch: výměna názorů s generálním tajemníkem Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) Zurabem Pololikašvilim
Neveřejná schůze
Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních
9.	Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Zpravodaj:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Příslušný výbor:

TRAN


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)
10.	Průřezová opatření na urychlení realizace transevropských dopravních sítí
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Zpravodaj:

Dominique Riquet (Renew)

Příslušný výbor:

TRAN


 
	zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)
19. února 2020, 14:30–17:00
Veřejné slyšení
11.	Úloha veřejné dopravy v oblastech s nízkou hustotou obyvatelstva
TRAN/9/02494
	(viz samostatný návrh pořadu jednání)
* * *
19. února 2020, 17:00–18:30  (schůze koordinátorů)
Neveřejná schůze
12.	Schůze koordinátorů
(viz samostatný návrh pořadu jednání)
20. února 2020, 9:00–12:30
13.	Prezentace komisařky pro dopravu Adiny-Ioany Văleanové na téma dopravní politika a výhledy do budoucna
14.	Výměna názorů s evropskými koordinátory pro koridory TEN-T:
• Catherine TRAUTMANN, Severomořsko-baltský koridor
• Karla PEIJS, koridor Rýn-Dunaj
* * *
Neveřejná schůze
15.	V ýměna názorů s Evropskou komisí o budoucích vztazích mezi EU a Spojeným královstvím
* * *
20. února 2020, 15:00–18:30
16.	Výměna názorů s generálním tajemníkem Mezinárodní námořní organizace (IMO) Kitackem Limem
17.	Prezentace Společného výzkumného střediska Komise na téma výzkum z hlediska dopravy
18.	Různé
19.	Příští schůze
	16.–17. března 2020 (Brusel)

