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Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

TRAN(2020)0219_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 17.00 και από 17.00 έως 18.30  (συνεδρίαση των συντονιστών)
Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020, από 9.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q1)
19 Φεβρουαρίου 2020, από 9.00 έως 12.30
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
	20-21 Ιανουαρίου 2020	PV – PE646.896v02-00
3.	Ανακοινώσεις της προέδρου
4.	Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2021 - Τμήμα ΙΙΙ
TRAN/9/02149
	2019/2213(BUD)	

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Marian-Jean Marinescu (PPE)
PA – PE646.962v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)

 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 20 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 17.00
5.	Παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία
TRAN/9/00422
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Συντάκτρια γνωμοδότησης:

Magdalena Adamowicz (PPE)
PA – PE641.314v01-00
Επί της ουσίας:

ENVI –
Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
 
	Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 24 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 12.00
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
6.	Έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων
TRAN/9/00534
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Συντάκτης γνωμοδότησης:

Sven Schulze (PPE)
AM – PE646.958v01-00
AM – PE646.974v01-00
Επί της ουσίας:

ENVI* –
Esther de Lange (PPE)
PR – PE644.883v01-00
AM – PE646.951v01-00
 
	Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
7.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Eamonn Brennan, Γενικό Διευθυντή του EUROCONTROL
8.	Ειδική Ομάδα για τον Τουρισμό: Ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Γραμματέα Zurab Pololikashvili του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO)
Κεκλεισμένων των θυρών
Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις
9.	Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Εισηγητής:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
10.	Μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Εισηγητής:

Dominique Riquet (Renew)

Επί της ουσίας:

TRAN


 
	Υποβολή αναφοράς στην επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις (άρθρο 74 παράγραφος 3)
19 Φεβρουαρίου 2020, από 14.30 έως 17.00
Δημόσια ακρόαση
11.	Ο ρόλος των δημόσιων συγκοινωνιών σε αραιοκατοικημένες περιοχές
TRAN/9/02494
	(βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης)
* * *
19 Φεβρουαρίου 2020, από 17.00 έως 18.30  (συνεδρίαση των συντονιστών)
Κεκλεισμένων των θυρών
12.	Συνεδρίαση των συντονιστών
(βλέπε χωριστό σχέδιο ημερήσιας διάταξης)
20 Φεβρουαρίου 2020, από 9.00 έως 12.30
13.	Παρουσίαση από την Adina-Ioana Vălean, Επίτροπο Μεταφορών, σχετικά με την πολιτική μεταφορών και τις μελλοντικές προοπτικές
14.	Ανταλλαγή απόψεων με τους Ευρωπαίους συντονιστές για τους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ:
• Catherine TRAUTMANN, Βόρεια Θάλασσα - Βαλτική
• Karla PEIJS, Ρήνος - Δούναβης
* * *
Κεκλεισμένων των θυρών
15.	Ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη μελλοντική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου
* * *
20 Φεβρουαρίου 2020, από 15.00 έως 18.30
16.	Ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Γραμματέα Kitack Lim του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ)
17.	Παρουσίαση από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν τις μεταφορές
18.	Διάφορα
19.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	16-17 Μαρτίου 2020 (Βρυξέλλες)

