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Komisja Transportu i Turystyki

TRAN(2020)0219_1
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO
Posiedzenie
Środa 19 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 17.00 i 17.00 – 18.30  (posiedzenie koordynatorów)
Czwartek 20 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30
Bruksela
Sala: József Antall (4Q1)
19 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30
1.	Przyjęcie porządku dziennego
2.	Zatwierdzenie protokołów posiedzeń
	20-21 stycznia 2020 r.	PV – PE646.896v02-00
3.	Komunikaty przewodniczącej
4.	Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2021 – sekcja III
TRAN/9/02149
	2019/2213(BUD)	

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Marian-Jean Marinescu (PPE)
PA – PE646.962v01-00
Przedm. właśc.:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)

 
	Rozpatrzenie projektu opinii
Termin składania poprawek: 20 lutego 2020 r., godz. 17.00
5.	Globalny system gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki
TRAN/9/00422
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Magdalena Adamowicz (PPE)
PA – PE641.314v01-00
Przedm. właśc.:

ENVI –
Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
 
	Rozpatrzenie projektu opinii
Termin składania poprawek: 24 lutego 2020 r., godz. 12.00
*** Głosowanie elektroniczne ***
6.	Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów
TRAN/9/00534
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Sven Schulze (PPE)
AM – PE646.958v01-00
AM – PE646.974v01-00
Przedm. właśc.:

ENVI* –
Esther de Lange (PPE)
PR – PE644.883v01-00
AM – PE646.951v01-00
 
	Przyjęcie projektu opinii
*** Koniec głosowania elektronicznego ***
7.	Wymiana poglądów z Eamonnem Brennanem, dyrektorem generalnym EUROCONTROL
8.	Grupa zadaniowa ds. turystyki: wymiana poglądów z sekretarzem generalnym Światowej Organizacji Turystyki UNWTO Zurabem Pololikashvilim
Przy drzwiach zamkniętych
Sprawozdanie z bieżących negocjacji międzyinstytucjonalnych
9.	Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Sprawozdawca:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Przedm. właśc.:

TRAN


 
	Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)
10.	Usprawnienie środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Sprawozdawca:

Dominique Riquet (Renew)

Przedm. właśc.:

TRAN


 
	Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)
19 lutego 2020 r., w godz. 14.30 – 17.00
Wysłuchanie publiczne
11.	Rola transportu publicznego w obszarach o niskiej gęstości zaludnienia
TRAN/9/02494
	(patrz osobny projekt porządku dziennego)
* * *
19 lutego 2020 r., w godz. 17.00 – 18.30  (posiedzenie koordynatorów)
Przy drzwiach zamkniętych
12.	Posiedzenie koordynatorów
(zob. odrębny projekt porządku dziennego)
20 lutego 2020 r., w godz. 9.00 – 12.30
13.	Prezentacja Adiny-Ioany Vălean, komisarz ds. transportu, na temat polityki transportowej i perspektyw na przyszłość
14.	Wymiana poglądów z koordynatorami europejskimi ds. korytarzy TEN-T:
• Catherine TRAUTMANN, Morze Północne - Morze Bałtyckie
• Karla PEIJS, Ren - Dunaj
* * *
Przy drzwiach zamkniętych
15.	Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat przyszłych stosunków między Zjednoczonym Królestwem a UE
* * *
20 lutego 2020 r., w godz. 15.00 – 18.30
16.	Wymiana poglądów z sekretarzem generalnym Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) Kitackiem Limem
17.	Prezentacja Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Komisji Europejskiej na temat działalności badawczej w zakresie transportu
18.	Sprawy różne
19.	Następne posiedzenia
	16-17 marca 2020 r. (Bruksela)

