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Výbor pre dopravu a cestovný ruch

TRAN(2020)0219_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 19. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 17.00 h a od 17.00 do 18.30 h  (schôdza koordinátorov)
štvrtok 20. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (4Q1)
19. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	20. – 21. januára 2020	PV – PE646.896v02-00
3.	Oznámenia predsedníctva
4.	Usmernenia pre rozpočet na rok 2021 – Oddiel III
TRAN/9/02149
	2019/2213(BUD)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Marian-Jean Marinescu (PPE)
PA – PE646.962v01-00
Gestorský výbor:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)

 
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 20. február 2020, 17.00 h
5.	Globálny systém zberu údajov o spotrebe lodného paliva
TRAN/9/00422
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Magdalena Adamowicz (PPE)
PA – PE641.314v01-00
Gestorský výbor:

ENVI –
Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
 
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 24. február 2020, 12.00 h
*** Elektronické hlasovanie ***
6.	Typové schvaľovanie motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel
TRAN/9/00534
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Sven Schulze (PPE)
AM – PE646.958v01-00
AM – PE646.974v01-00
Gestorský výbor:

ENVI* –
Esther de Lange (PPE)
PR – PE644.883v01-00
AM – PE646.951v01-00
 
	prijatie návrhu stanoviska
*** Koniec elektronického hlasovania ***
7.	Výmena názorov s generálnym riaditeľom organizácie Eurocontrol Eamonnom Brennanom
8.	Pracovná skupina pre cestovný ruch: výmena názorov s generálnym tajomníkom Svetovej organizácie OSN pre cestovný ruch Zurabom Pololikashvilim
Za zatvorenými dverami
Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach
9.	Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Spravodajca:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Gestorský výbor:

TRAN


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)
10.	Zefektívnenie opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Spravodajca:

Dominique Riquet (Renew)

Gestorský výbor:

TRAN


 
	Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)
19. februára 2020 od 14.30 do 17.00 h
Verejné vypočutie
11.	Úloha verejnej dopravy v riedko osídlených oblastiach
TRAN/9/02494
	(pozri osobitný návrh programu schôdze)
* * *
19. februára 2020 od 17.00 do 18.30 h  (schôdza koordinátorov)
Za zatvorenými dverami
12.	Schôdza koordinátorov
(pozri osobitný návrh programu schôdze)
20. februára 2020 od 9.00 do 12.30 h
13.	Výklad komisárky pre dopravu Adiny-Ioany Văleanovej o dopravnej politike a budúcich perspektívach
14.	Výmena názorov s európskymi koordinátormi pre koridory TEN-T:
• Catherine TRAUTMANNOVOU, Severné more – Baltské more
• Karlou PEIJSOVOU, Rýn – Dunaj
* * *
Za zatvorenými dverami
15.	Výmena názorov s Európskou komisiou o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom
* * *
20. februára 2020 od 15.00 do 18.30 h
16.	Výmena názorov s generálnym tajomníkom Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) Kitackom Limom
17.	Výklad Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie o výskumných činnostiach v oblasti dopravy
18.	Rôzne otázky
19.	Nasledujúce schôdze
	16. – 17. marca 2020 (Brusel)

