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Comissão dos Transportes e do Turismo

TRAN(2020)0219_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020, 9h –12h30 e 14h30–17h e 17h –18h30 (reunião de coordenadores)
Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020, 9h –12h30 e 15h –18h30
Bruxelas
Sala: József Antall (4Q1)
19 de fevereiro de 2020, 9h –12h30
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Aprovação das atas das reuniões de
	20-21 de janeiro de 2020	PV – PE646.896v02-00
3.	Comunicações da presidência
4.	Orientações relativas ao orçamento de 2021 - Secção III
TRAN/9/02149
	2019/2213(BUD)	

Relator de parecer:

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

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)

 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 20 de fevereiro de 2020, 17h
5.	Sistema mundial de recolha de dados sobre o consumo de combustível dos navios
TRAN/9/00422
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Relatora de parecer:

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

ENVI –
Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
 
	Apreciação do projeto de parecer
Prazo para a apresentação de alterações: 24 de fevereiro de 2020, 12h
*** Período de votação eletrónica ***
6.	Homologação dos veículos a motor no que respeita às emissões dos veículos ligeiros de passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 6) e ao acesso à informação relativa à reparação e manutenção de veículos
TRAN/9/00534
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Relator de parecer:

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

ENVI* –
Esther de Lange (PPE)
PR – PE644.883v01-00
AM – PE646.951v01-00
 
	Aprovação do projeto de parecer
*** Fim da votação eletrónica ***
7.	Troca de pontos de vista com Eamonn Brennan, Diretor-Geral do EUROCONTROL
8.	Grupo de Trabalho sobre o Turismo: troca de pontos de vista com Zurab Pololikashvili, Secretário-Geral da Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas (OMTNU)
À porta fechada
Relato de negociações interinstitucionais em curso
9.	Direitos e obrigações dos passageiros dos serviços ferroviários (reformulação)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Relator:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Fundo:

TRAN


 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 74.º, n.º 3)
10.	Medidas para facilitar a realização da rede transeuropeia de transportes
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Relator:

Dominique Riquet (Renew)

Fundo:

TRAN


 
	Prestação de informações à comissão sobre as negociações (artigo 74.º, n.º 3)
19 de fevereiro de 2020, 14h30–17h
Audição pública
11.	Papel dos transportes públicos em zonas de baixa densidade populacional
TRAN/9/02494
	(ver projeto de ordem do dia específico)
* * *
19 de fevereiro de 2020, 17h –18h30 (reunião de coordenadores)
À porta fechada
12.	Reunião de coordenadores
(ver projeto de ordem do dia em separado)
20 de fevereiro de 2020, 9h –12h30
13.	Apresentação por Adina-Ioana Vălean, Comissária dos Transportes, sobre a política de transportes e perspetivas futuras
14.	Troca de pontos de vista com os coordenadores europeus para os corredores da rede RTE-T:
• Catherine TRAUTMANN, Mar do Norte – Báltico
• Karla PEIJS, Reno-Danúbio
* * *
À porta fechada
15.	Troca de pontos de vista com a Comissão Europeia sobre as futuras relações entre a UE e o Reino Unido
* * *
20 de fevereiro de 2020, 15h –18h30
16.	Troca de pontos de vista com Kitack Lim, Secretário-Geral da Organização Marítima Internacional (OMI)
17.	Apresentação pelo Centro Comum de Investigação (JRC) da Comissão Europeia das atividades de investigação em matéria de transportes
18.	Diversos
19.	Próximas reuniões
	16-17 de março de 2020 (Bruxelas)

