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Transporto ir turizmo komitetas

TRAN(2020)0219_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. vasario 19 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–17.00 val. ir 17.00–18.30 val. (koordinatorių posėdis)
2020 m. vasario 20 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val.
Briuselis
Salė: József Antall (4Q1)
2020 m. vasario 19 d. 9.00–12.30 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2020 m. sausio 20–21 d.	PV – PE646.896v02-00

3.	Pirmininkės pranešimai
4.	2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis
TRAN/9/02149
	2019/2213(BUD)	

Nuomonės referentas:

Marian-Jean Marinescu (PPE)
PA – PE646.962v01-00
Atsakingas komitetas:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)

 
	Nuomonės projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. vasario 20 d. 17.00 val.
5.	Pasaulinė laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistema
TRAN/9/00422
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Nuomonės referentė:

Magdalena Adamowicz (PPE)
PA – PE641.314v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI –
Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
 
	Nuomonės projekto svarstymas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. vasario 24 d. 12.00 val.
*** Elektroninis balsavimas ***
6.	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)
AM – PE646.958v01-00
AM – PE646.974v01-00
Atsakingas komitetas:

ENVI* –
Esther de Lange (PPE)
PR – PE644.883v01-00
AM – PE646.951v01-00
 
	Nuomonės projekto tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***
7.	Keitimasis nuomonėmis su Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurokontrolė) generaliniu direktoriumi Eamonnu Brennanu
8.	Turizmo darbo grupė. Keitimasis nuomonėmis su Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos generaliniu sekretoriumi Zurabu Pololikashvili
Uždaras
Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita
9.	Geležinkelių keleivių teisės ir pareigos (nauja redakcija)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Pranešėjas:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Atsakingas komitetas:

TRAN


 
	Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

10.	Priemonės transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimo pažangai racionalizuoti
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Pranešėjas:

Dominique Riquet (RENEW)

Atsakingas komitetas:

TRAN


 
	Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

2020 m. vasario 19 d. 14.30–17.00 val.
Viešasis klausymas
11.	Viešojo transporto vaidmuo retai gyvenamose teritorijose
TRAN/9/02494
	(Žr. atskirą darbotvarkės projektą)

* * *
2020 m. vasario 19 d. 17.00–18.30 val. (koordinatorių posėdis)
Uždaras
12.	Koordinatorių posėdis
(Žr. atskirą darbotvarkės projektą)
2020 m. vasario 20 d. 9.00–12.30 val.
13.	Už transportą atsakingos Komisijos narės Adinos-Ioanos Vălean pranešimas apie transporto politiką ir ateities perspektyvas
14.	Keitimasis nuomonėmis su TEN-T tinklo koridorių Europos koordinatoriais:
• Catherine TRAUTMANN (koridorius „Šiaurės jūra – Baltijos jūra“)
• Karla PEIJS (Reino ir Dunojaus koridorius)
* * *
Uždaras
15.	Keitimasis nuomonėmis su Europos Komisijos atstovu dėl būsimų Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykių
* * *
2020 m. vasario 20 d. 15.00–18.30 val.
16.	Keitimasis nuomonėmis su Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) generaliniu sekretoriumi Kitacku Limu
17.	Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JRC) pranešimas apie mokslinių tyrimų veiklą transporto srityje
18.	Kiti klausimai
19.	Kiti posėdžiai
	2020 m. kovo 16–17 d. (Briuselis)


