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Comisia pentru transport și turism

TRAN(2020)0219_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Miercuri, 19 februarie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 17.00 și 17.00 - 18.30 (reuniune a coordonatorilor)
Joi, 20 februarie 2020, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q1)
19 februarie 2020, 9.00 - 12.30
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	20-21 ianuarie 2020	PV – PE646.896v02-00

3.	Comunicări ale președinției
4.	Orientări pentru bugetul pe 2021 - secțiunea a III-a
TRAN/9/02149
	2019/2213(BUD)	
Raportor pentru aviz:

Marian-Jean Marinescu (PPE)
PA – PE646.962v01-00
Comisie competentă:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)

	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 20 februarie 2020, 17.00
5.	Sistemul global de colectare a datelor în ceea ce privește datele referitoare la consumul de păcură al navelor
TRAN/9/00422
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019
Raportoare pentru aviz:

Magdalena Adamowicz (PPE)
PA – PE641.314v01-00
Comisie competentă:

ENVI –
Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 24 februarie 2020, 12.00
*** Votare electronică ***
6.	Omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor
TRAN/9/00534
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019
Raportor pentru aviz:

Sven Schulze (PPE)
AM – PE646.958v01-00
AM – PE646.974v01-00
Comisie competentă:

ENVI* –
Esther de Lange (PPE)
PR – PE644.883v01-00
AM – PE646.951v01-00
	Adoptarea proiectului de aviz

*** Sfârșitul votării electronice ***
7.	Schimb de opinii cu Eamonn Brennan, directorul general al EUROCONTROL
8.	Grupul operativ pentru turism: schimb de opinii cu Zurab Pololikashvili, secretarul general al Organizației Mondiale a Turismului (OMT)
Cu ușile închise
Raport privind negocierile interinstituționale în curs
9.	Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (reformare)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017
Raportor:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Comisie competentă:

TRAN


	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

10.	Măsuri de simplificare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018
Raportor:

Dominique Riquet (Renew)

Comisie competentă:

TRAN


	Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

19 februarie 2020, 14.30 - 17.00
Audiere publică
11.	Rolul transportului în comun în zonele cu densitate scăzută
TRAN/9/02494
	(a se vedea proiectul de ordine de zi separat)

* * *
19 februarie 2020, 17.00 - 18.30 (reuniune a coordonatorilor)
Cu ușile închise
12.	Reuniune a coordonatorilor
(a se vedea proiectul de ordine de zi separat)
20 februarie 2020, 9.00 - 12.30
13.	Prezentare susținută de Adina-Ioana Vălean, comisară pentru transporturi, privind politica în domeniul transporturilor și perspectivele de viitor
14.	Schimb de opinii cu coordonatorii europeni pentru coridoarele TEN-T:
• Catherine TRAUTMANN, Marea Nordului - Marea Baltică
• Karla PEIJS, Rin - Dunăre
* * *
Cu ușile închise
15.	Schimb de opinii cu Comisia Europeană privind viitoarele relații dintre UE și Regatul Unit
* * *
20 februarie 2020, 15.00 - 18.30
16.	Schimb de opinii cu Kitack Lim, secretarul general al Organizației Maritime Internaționale (OMI)
17.	Prezentare susținută de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene privind activitățile de cercetare referitoare la transport
18.	Chestiuni diverse
19.	Reuniuni următoare
	16-17 martie 2020 (Bruxelles)


