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Transport- og Turismeudvalget

TRAN(2020)0219_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Onsdag den 19. februar 2020 kl. 9.00-12.30 og 14.30-17.00 og 17.00-18.30  (koordinatormøde)
Torsdag den 20. februar 2020 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (4Q1)
Den 19. februar 2020 kl. 9.00-12.30
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	20.-21. januar 2020	PV – PE646.896v02-00
3.	Meddelelser fra formanden
4.	Retningslinjer for budgettet for 2021 - Sektion III
TRAN/9/02149
	2019/2213(BUD)	

Ordfører for udtalelse:

Marian-Jean Marinescu (PPE)
PA – PE646.962v01-00
Kor.udv.:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)

 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 20. februar 2020 kl. 17.00
5.	Det globale system til indsamling af data om skibes fuelolieforbrug
TRAN/9/00422
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Ordfører for udtalelse:

Magdalena Adamowicz (PPE)
PA – PE641.314v01-00
Kor.udv.:

ENVI –
Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
 
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 24. februar 2020 kl. 12.00
*** Elektronisk afstemning ***
6.	Typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer
TRAN/9/00534
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Ordfører for udtalelse:

Sven Schulze (PPE)
AM – PE646.958v01-00
AM – PE646.974v01-00
Kor.udv.:

ENVI* –
Esther de Lange (PPE)
PR – PE644.883v01-00
AM – PE646.951v01-00
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
*** Elektronisk afstemning afsluttet ***
7.	Drøftelse med Eamonn Brennan, generaldirektør for EUROCONTROL
8.	Taskforcen om turisme: Drøftelse med FN's Verdensturistorganisation (UNWTO), generalsekretær Zurab Pololikashvili
For lukkede døre
Rapport om igangværende interinstitutionelle forhandlinger
9.	Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (Omarbejdning)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Ordfører:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Kor.udv.:

TRAN


 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)
10.	Forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Ordfører:

Dominique Riquet (Renew)

Kor.udv.:

TRAN


 
	Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)
Den 19. februar 2020 kl. 14.30-17.00
Offentlig høring
11.	Den offentlige transports rolle i tyndtbefolkede områder
TRAN/9/02494
	(se særskilt forslag til dagsorden)
* * *
Den 19. februar 2020 kl. 17.00-18.30  (koordinatormøde)
For lukkede døre
12.	Koordinatormøde
(se særskilt forslag til dagsorden)
Den 20. februar 2020 kl. 9.00-12.30
13.	Præsentation ved Adina-Ioana Vălean, kommissær for transport, om transportpolitikken og fremtidsperspektiverne
14.	Drøftelse med de europæiske koordinatorer for TEN-T-korridorerne:
• Catherine TRAUTMANN, Nordsøen – Østersøen
• Karla PEIJS, Rhinen-Donau
* * *
For lukkede døre
15.	Drøftelse med Kommissionen om de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige
* * *
Den 20. februar 2020 kl. 15.00-18.30
16.	Drøftelse med Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), generalsekretær i Kitack Lim
17.	Redegørelse ved Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC) om forskningsaktiviteter vedrørende transport
18.	Diverse sager
19.	Næste møder
	16.-17. marts 2020 (Bruxelles)

