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Výbor pre hospodárske a menové veci

ECON(2020)0122_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 22. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h
štvrtok 23. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (4Q2)
22. januára 2020 od 9.00 do 10.00 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach
4.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	18. novembra 2019	PV – PE644.729v01-00
2. – 3. decembra 2019	PV – PE645.024v01-00
12. decembra 2019	PV – PE644.986v01-00
5.	Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2020
ECON/9/02115
	2019/2211(INI)	

Spravodajkyňa:

Aurore Lalucq (S&D)
PR – PE645.031v01-00
Gestorský výbor:

ECON*


Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM
 
	preskúmanie návrhu správy
22. januára 2020 od 10.00 do 11.30 h
6.	Hospodársky dialóg a výmena názorov s predsedom ECOFIN-u a podpredsedom vlády a ministrom financií Chorvátskej republiky Zdravkom Marićom
ECON/9/02210
22. januára 2020 od 11.30 do 12.10 h
7.	Vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
ECON/9/02343
*	2020/0901(NLE)	N9-0003/2020 – C9-0006/2020

Spravodajkyňa:

Irene Tinagli (S&D)
PR – PE646.834v02-00
Gestorský výbor:

ECON


 
	Výmena názorov s kandidátom vybraným na túto funkciu
22. januára 2020 od 12.10 do 12.30 h
8.	Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
ECON/9/00819
	2019/2090(DEC)	COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Derk Jan Eppink (ECR)
PA – PE643.104v01-00
AM – PE644.878v01-00
Gestorský výbor:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)
PR – PE639.863v01-00
Výbory požiadané o stanovisko:

ECON
 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 5. december 2019, 12.00 h
9.	Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
ECON/9/00797
	2019/2091(DEC)	COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Derk Jan Eppink (ECR)
PA – PE643.141v01-00
AM – PE644.879v01-00
Gestorský výbor:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)
PR – PE639.861v01-00
Výbory požiadané o stanovisko:

ECON, EMPL
 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 5. december 2019, 12.00 h
10.	Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
ECON/9/00794
	2019/2092(DEC)	COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Derk Jan Eppink (ECR)
PA – PE643.134v01-00
AM – PE644.880v01-00
Gestorský výbor:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)
PR – PE639.870v01-00
Výbory požiadané o stanovisko:

ECON
 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 5. december 2019, 12.00 h
22. januára 2020 od 15.00 do 15.40 h
11.	Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
ECON/9/02365
*	2020/0902(NLE)	

Gestorský výbor:

ECON


 
	Výmena názorov s kandidátom vybraným na túto funkciu
22. januára 2020 od 15.45 do 16.25 h
12.	Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
ECON/9/02366
*	2020/0903(NLE)	N9-0005/2020[02] – C9-0010/2020

Gestorský výbor:

ECON


 
	Výmena názorov s kandidátom vybraným na túto funkciu
22. januára 2020 od 16.30 do 17.10 h
13.	Vymenovanie podpredsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
ECON/9/02367
*	2020/0904(NLE)	N9-0006/2020 – C9-0011/2020

Gestorský výbor:

ECON


 
	Výmena názorov s kandidátom vybraným na túto funkciu
*** Hlasovanie ***
23. januára 2020 od 9.00 do 9.15 h
Spoločná schôdza výborov ECON a ENVI (pozri osobitný návrh programu)
23. januára 2020 od 9.15 do 9.45 h
14.	Vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
ECON/9/02343
*	2020/0901(NLE)	N9-0003/2020 – C9-0006/2020

Spravodajkyňa:

Irene Tinagli (S&D)
PR – PE646.834v02-00
Gestorský výbor:

ECON


 
	prijatie návrhu správy
15.	Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
ECON/9/02365
*	2020/0902(NLE)	

Gestorský výbor:

ECON


 
	prijatie návrhu správy
16.	Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
ECON/9/02366
*	2020/0903(NLE)	N9-0005/2020[02] – C9-0010/2020

Gestorský výbor:

ECON


 
	prijatie návrhu správy
17.	Vymenovanie podpredsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
ECON/9/02367
*	2020/0904(NLE)	N9-0006/2020 – C9-0011/2020

Gestorský výbor:

ECON


 
	prijatie návrhu správy
18.	Rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán
ECON/9/02237
***I	2016/0365(COD)	COM(2016)0856 – C8-0484/2016

Spoluspravodajcovia:

Marek Belka (S&D)
Johan Van Overtveldt (ECR)

Gestorský výbor:

ECON


 
	Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
19.	Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2018
ECON/9/00498
	2019/2129(INI)	

Spravodajca:

Costas Mavrides (S&D)
PR – PE642.911v01-00
AM – PE643.166v02-00
Gestorský výbor:

ECON


 
	prijatie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 12. november 2019, 12.00 h
20.	Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
ECON/9/00819
	2019/2090(DEC)	COM(2019)0316[35] – C9-0085/2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Derk Jan Eppink (ECR)
PA – PE643.104v01-00
AM – PE644.878v01-00
Gestorský výbor:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)
PR – PE639.863v01-00
Výbory požiadané o stanovisko:

ECON
 
	prijatie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 5. december 2019, 12.00 h
21.	Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
ECON/9/00797
	2019/2091(DEC)	COM(2019)0316[36] – C9-0086/2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Derk Jan Eppink (ECR)
PA – PE643.141v01-00
AM – PE644.879v01-00
Gestorský výbor:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)
PR – PE639.861v01-00
Výbory požiadané o stanovisko:

ECON, EMPL
 
	prijatie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 5. december 2019, 12.00 h
22.	Absolutórium za rok 2018: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
ECON/9/00794
	2019/2092(DEC)	COM(2019)0316[37] – C9-0087/2019

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Derk Jan Eppink (ECR)
PA – PE643.134v01-00
AM – PE644.880v01-00
Gestorský výbor:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)
PR – PE639.870v01-00
Výbory požiadané o stanovisko:

ECON
 
	prijatie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 5. december 2019, 12.00 h
*** Koniec hlasovania ***
23. januára 2020 od 9.45 do 10.15 h
23.	Politika hospodárskej súťaže - výročná správa za rok 2019
ECON/9/01153
	2019/2131(INI)	

Spravodajkyňa:

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)
PR – PE641.227v01-00
AM – PE645.100v01-00
Gestorský výbor:

ECON


Výbory požiadané o stanovisko:

INTA, IMCO, AGRI
 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 9. január 2020, 12.00 h
23. januára 2020 od 10.15 do 10.45 h
24.	Finančná činnosť Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2019
ECON/9/01635
	2019/2126(INI)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Bas Eickhout (Verts/ALE)
PA – PE643.215v01-00
AM – PE644.953v01-00
Gestorský výbor:

BUDG* –
David Cormand (Verts/ALE)
PR – PE643.074v01-00
Výbory požiadané o stanovisko:

ECON*
 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 9. december 2019, 18.00 h
23. januára 2020 od 10.45 do 11.15 h
25.	Banková únia – výročná správa za rok 2019
ECON/9/01154
	2019/2130(INI)	

Spravodajca:

Pedro Marques (S&D)
PR – PE643.187v01-00
AM – PE644.981v01-00
Gestorský výbor:

ECON


 
	preskúmanie pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 13. december 2019, 12.00 h
26.	Rôzne otázky
27.	Nasledujúce schôdze
Pondelok 27. januára 2020 od 15.00 do 18.30 h

