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Utskottet för transport och turism

TRAN(2020)0219_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 19 februari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–17.00 och kl. 17.00–18.30  (samordnarnas sammanträde)
Torsdagen den 20 februari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30
Bryssel
Lokal: József Antall (4Q1)
19 februari 2020 kl. 9.00–12.30
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Justering av sammanträdesprotokoll
	20–21 januari 2020	PV – PE646.896v02-00
3.	Meddelanden från ordföranden
4.	Riktlinjer för budgeten för 2021 - avsnitt III
TRAN/9/02149
	2019/2213(BUD)	

Föredragande av yttrande:

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

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)

 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 20 februari 2020 kl. 17.00
5.	Globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja
TRAN/9/00422
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Föredragande av yttrande:

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

ENVI –
Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
 
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 24 februari 2020 kl. 12.00
*** Elektronisk omröstning ***
6.	Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och tillgång till information om reparation och underhåll av fordon
TRAN/9/00534
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Föredragande av yttrande:

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

ENVI* –
Esther de Lange (PPE)
PR – PE644.883v01-00
AM – PE646.951v01-00
 
	Antagande av förslag till yttrande
*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***
7.	Diskussion med Eamonn Brennan, Eurocontrols generaldirektör
8.	Arbetsgruppen för turism: Diskussion med Zurab Pololikashvili, generalsekreterare för FN:s världsturismorganisation (UNWTO)
Inom stängda dörrar
Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar
9.	Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Föredragande:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)
10.	Rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Föredragande:

Dominique Riquet (Renew)

Ansvarigt utskott:

TRAN


 
	Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)
19 februari 2020 kl. 14.30–17.00
Offentlig utfrågning
11.	Kollektivtrafikens roll i glesbygder
TRAN/9/02494
	(se separat förslag till föredragningslista)
* * *
19 februari 2020 kl. 17.00–18.30  (samordnarnas sammanträde)
Inom stängda dörrar
12.	Samordnarnas sammanträde
(se separat förslag till föredragningslista)
20 februari 2020 kl. 9.00–12.30
13.	Föredragning av Adina-Ioana Vălean, kommissionsledamot med ansvar för transportfrågor, om transportpolitiken och framtidsutsikter
14.	Diskussion med de europeiska samordnarna för de Transeuropeiska transportnät-korridorerna (TEN-T):
• Catherine TRAUTMANN, Nordsjön och Östersjön
• Karla PEIJS, Rhen och Donau
* * *
Inom stängda dörrar
15.	Diskussion med kommissionen om de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket
* * *
20 februari 2020 kl. 15.00–18.30
16.	Diskussion med Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) generalsekreterare Kistack Lim
17.	Föredragning av Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) om forskningsverksamhet om transporter
18.	Övriga frågor
19.	Kommande sammanträden
	16–17 mars 2020 (Bryssel)

