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Комисия по икономически и парични въпроси

ECON(2020)0122_1
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание
Сряда, 22 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.
Четвъртък, 23 януари 2020 г., 9.00–12.30 ч.
Брюксел
Зала: „Йожеф Антал" (4Q2)
22 януари 2020 г., 9.00–10.00 ч.
1.	Приемане на дневния ред
2.	Съобщения на председателя
3.	Отчет относно текущи междуинституционални преговори
4.	Одобрение на протоколите от заседанията:
	18 ноември 2019 г.	PV – PE644.729v01-00

2-3 декември 2019 г.	PV – PE645.024v01-00
12 декември 2019 г.	PV – PE644.986v01-00
5.	Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа, 2020 г.
ECON/9/02115
	2019/2211(INI)	

Докладчик:

Орор Лалюк (S&D)
PR – PE645.031v01-00
Водеща:

ECON*


Подпомагащи:

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM
 
	Разглеждане на проекта на доклад

22 януари 2020 г., 10.00–11.30 ч.
6.	Икономически диалог и размяна на мнения със Здравко Марич, председател на Съвета ECOFIN и заместник министър-председател и министър на финансите на Република Хърватия
ECON/9/02210
22 януари 2020 г., 11.30–12.10 ч.
7.	Назначаване на изпълнителния директор на Европейския банков орган (ЕБО)
ECON/9/02343
*	2020/0901(NLE)	N9-0003/2020 – C9-0006/2020

Докладчик:

Ирене Тинали (S&D)
PR – PE646.834v02-00
Водеща:

ECON


 
	Размяна на мнения с кандидата, избран за длъжността 

22 януари 2020 г., 12.10–12.30 ч.
8.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски банков орган (ЕБО)
ECON/9/00819
	2019/2090(DEC)	COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

Докладчик по становище:

Дерк Ян Епинк (ECR)
PA – PE643.104v01-00
AM – PE644.878v01-00
Водеща:

CONT –
Ришард Чарнецки (ECR)
PR – PE639.863v01-00
Подпомагащa:

ECON
 
	Разглеждане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 5 декември 2019 г., 12.00 ч.

9.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)
ECON/9/00797
	2019/2091(DEC)	COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

Докладчик по становище:

Дерк Ян Епинк (ECR)
PA – PE643.141v01-00
AM – PE644.879v01-00
Водеща:

CONT –
Ришард Чарнецки (ECR)
PR – PE639.861v01-00
Подпомагащи:

ECON, EMPL
 
	Разглеждане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 5 декември 2019 г., 12.00 ч.

10.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)
ECON/9/00794
	2019/2092(DEC)	COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

Докладчик по становище:

Дерк Ян Епинк (ECR)
PA – PE643.134v01-00
AM – PE644.880v01-00
Водеща:

CONT –
Ришард Чарнецки (ECR)
PR – PE639.870v01-00
Подпомагащa:

ECON
 
	Разглеждане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 5 декември 2019 г., 12.00 ч.

22 януари 2020 г., 15.00–15.40 ч.
11.	Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране
ECON/9/02365
*	2020/0902(NLE)	

Водеща:

ECON


 
	Размяна на мнения с кандидата, избран за длъжността 

22 януари 2020 г., 15.45–16.25 ч.
12.	Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране
ECON/9/02366
*	2020/0903(NLE)	N9-0005/2020[02] – C9-0010/2020

Водеща:

ECON


 
	Размяна на мнения с кандидата, избран за длъжността 

22 януари 2020 г., 16.30–17.10 ч.
13.	Назначаване на заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране
ECON/9/02367
*	2020/0904(NLE)	N9-0006/2020 – C9-0011/2020

Водеща:

ECON


 
	Размяна на мнения с кандидата, избран за длъжността 

*** Време за гласуване ***
23 януари 2020 г., 9.00–9.15 ч.
Съвместно заседание на комисиите ECON и ENVI (вж. отделен проект на дневен ред)
23 януари 2020 г., 9.15–9.45 ч.
14.	Назначаване на изпълнителния директор на Европейския банков орган (ЕБО)
ECON/9/02343
*	2020/0901(NLE)	N9-0003/2020 – C9-0006/2020

Докладчик:

Ирене Тинали (S&D)
PR – PE646.834v02-00
Водеща:

ECON


 
	Приемане на проекта на доклад

15.	Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране
ECON/9/02365
*	2020/0902(NLE)	

Водеща:

ECON


 
	Приемане на проекта на доклад

16.	Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране
ECON/9/02366
*	2020/0903(NLE)	N9-0005/2020[02] – C9-0010/2020

Водеща:

ECON


 
	Приемане на проекта на доклад

17.	Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране
ECON/9/02367
*	2020/0904(NLE)	N9-0006/2020 – C9-0011/2020

Водеща:

ECON


 
	Приемане на проекта на доклад

18.	Рамка за възстановяване и анализ на централните контрагенти
ECON/9/02237
***I	2016/0365(COD)	COM(2016)0856 – C8-0484/2016

Съдокладчици:

Марек Белка (S&D)
Йоан Ван Овертвелд (ECR)

Водеща:

ECON


 
	Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

19.	Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г.
ECON/9/00498
	2019/2129(INI)	

Докладчик:

Костас Мавридис (S&D)
PR – PE642.911v01-00
AM – PE643.166v02-00
Водеща:

ECON


 
	Приемане на проекта на доклад
	Краен срок за внасяне на измененията: 12 ноември 2019 г., 12.00 ч.

20.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски банков орган (ЕБО)
ECON/9/00819
	2019/2090(DEC)	COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

Докладчик по становище:

Дерк Ян Епинк (ECR)
PA – PE643.104v01-00
AM – PE644.878v01-00
Водеща:

CONT –
Ришард Чарнецки (ECR)
PR – PE639.863v01-00
Подпомагаща:

ECON
 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 5 декември 2019 г., 12.00 ч.

21.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA)
ECON/9/00797
	2019/2091(DEC)	COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

Докладчик по становище:

Дерк Ян Епинк (ECR)
PA – PE643.141v01-00
AM – PE644.879v01-00
Водеща:

CONT –
Ришард Чарнецки (ECR)
PR – PE639.861v01-00
Подпомагащи:

ECON, EMPL
 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 5 декември 2019 г., 12.00 ч.

22.	Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)
ECON/9/00794
	2019/2092(DEC)	COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

Докладчик по становище:

Дерк Ян Епинк (ECR)
PA – PE643.134v01-00
AM – PE644.880v01-00
Водеща:

CONT –
Ришард Чарнецки (ECR)
PR – PE639.870v01-00
Подпомагащи:

ECON
 
	Приемане на проекта на становище
	Краен срок за внасяне на измененията: 5 декември 2019 г., 12.00 ч.

*** Край на гласуването ***
23 януари 2020 г., 9.45–10.15 ч.
23.	Политика в областта на конкуренцията - годишен доклад за 2019 г.
ECON/9/01153
	2019/2131(INI)	

Докладчик:

Стефани Йон-Куртен (Renew)
PR – PE641.227v01-00
AM – PE645.100v01-00
Водеща:

ECON


Подпомагащи:

INTA, IMCO, AGRI
 
	Разглеждане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 9 януари 2020 г., 12.00 ч.

23 януари 2020 г., 10.15–10.45 ч.
24.	Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.
ECON/9/01635
	2019/2126(INI)	

Докладчик по становище:

Бас Ейкхаут (Verts/ALE)
PA – PE643.215v01-00
AM – PE644.953v01-00
Водеща:

BUDG* –
Давид Корман (Verts/ALE)
PR – PE643.074v01-00
Подпомагаща:

ECON*
 
	Разглеждане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 9 декември 2019 г., 18.00 ч.

23 януари 2020 г., 10.45–11.15 ч.
25.	Банков съюз – годишен доклад за 2019 г.
ECON/9/01154
	2019/2130(INI)	

Докладчик:

Педру Маркеш (S&D)
PR – PE643.187v01-00
AM – PE644.981v01-00
Водеща:

ECON


 
	Разглеждане на измененията
	Краен срок за внасяне на измененията: 13 декември 2019 г., 12.00 ч.

26.	Разни въпроси
27.	Следващи заседания
понеделник, 27 януари 2020 г., 15.00 – 18.30 ч. 

