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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 4 noiembrie 2019, 15.00-18.30

BRUXELLES 

Reuniunea a fost deschisă la ora 15.05, fiind prezidată de Irene Tinagli (președintă).

1. Adoptarea ordinii de zi
Decizie: Proiectul de ordine de zi a fost adoptat în forma indicată în prezentul 

proces-verbal.

2. Comunicări ale președinției

Trei proiecte de rectificare

Comisia ECON a primit trei proiecte de rectificare:
 Regulament de rectificare a următoarelor regulamente [procedura 2017/0230 (COD)]

o ABE – Regulamentul (UE) nr. 1093/2010
o EIOPA – Regulamentul (UE) nr. 1094/2010
o ESMA – Regulamentul (UE) nr. 1095/2010
o Regulamentul privind piețele instrumentelor financiare – Regulamentul (UE) 

nr. 600/2014
o Indici de referință – Regulamentul (UE) 2016/1011
o Transferuri de fonduri – Regulamentul (UE) 2015/847

 Directivă de modificare a următoarelor directive [procedura 2017/0231 (COD)]
o MiFID II – Directiva 2014/65/UE
o Solvabilitate II – Directiva 2009/138/CE
o DCSB – Directiva (UE) 2015/849

 Regulament de rectificare a Regulamentului CERS [procedura 2017/0232 (COD)]
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Proiectele de rectificare au fost transmise membrilor Comisiei ECON vineri, 18 octombrie 
2019, în toate versiunile lingvistice.

Conform articolului 241 din Regulamentul de procedură, în absența obiecțiilor din partea 
comisiei, rectificările vor fi transmise Parlamentului. Rectificările vor fi anunțate în sesiunea 
plenară I din luna noiembrie (BXL) și vor fi considerate aprobate, cu excepția cazului în care 
un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus (38 de deputați) 
prezintă o cerere de supunere la vot a rectificărilor în chestiune.

Reuniune a coordonatorilor din 11 septembrie 2019, continuată la 16 septembrie și 2 
octombrie 2019 – Rezumat al recomandărilor și al deciziilor

1. Numiri

 Cadrul de guvernanță al instrumentului bugetar pentru convergență și competitivitate 
pentru zona euro: Renew

 Descărcarea de gestiune ESA: Biroul

2. Chestiuni pendinte – monitorizare:

 Termen de depunere a amendamentelor: S-a convenit că amendamentele depuse în cea 
de a 8-a legislatură sunt considerate caduce, iar amendamentele pe care grupurile 
politice doresc să le mențină trebuie depuse din nou. Prin analogie, același principiu se 
aplică și în cazul proiectelor de raport depuse în legislatura trecută. 

 Pactul bugetar: S-a convenit că dosarul ar trebui să devină caduc. 
 Programul de sprijin pentru reforme și Funcția europeană de stabilizare a investițiilor: 

S-a convenit că actuala echipă a Programului de sprijin pentru reforme, format dintr-un 
raportor și din raportori din umbră, va rămâne în forma actuală. În ceea ce privește FESI, 
s-a convenit că lucrările ar trebui să înceapă cu un nou proiect de raport, dat fiind că 
coraportorii nu mai sunt deputați în PE.

3. Audierea comisarilor desemnați

 Coordonatorii au aprobat setul de întrebări pentru comisarii desemnați Vestager, 
Dombrovskis și Gentiloni. 

4. Grupuri de lucru

S-a convenit participarea în continuare în grupul de lucru privind uniunea bancară, în grupul 
de lucru pentru competitivitate și în grupul de lucru pentru asistența financiară. De asemenea, 
s-a convenit crearea unor grupuri de lucru pentru aderarea țărilor la zona euro, pentru IMM-
uri și pentru Fintech. S-a convenit părăsirea echipei permanente IFRS.

S-a convenit cererea autorizării de a înființa în cadrul Comisiei ECON o subcomisie pentru 
chestiuni fiscale. 

5. Program continuu de expertiză pentru Comisia ECON
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Următoarele propuneri privind sesiunile de informare au fost adoptate:

1. Economia verde 
2. Monedele virtuale
3. Fintech și IA 
4. Serviciile financiare: agențiile de rating de credit
5. Politica monetară 
6. UEM 
7. Uniunea bancară
8. Combaterea spălării banilor

Departamentul tematic A va trimite coordonatorilor un rezumat detaliat al propunerilor 
adoptate, după care propuneri specifice vor fi înaintate coordonatorilor pentru aprobare.

6. Proceduri de numire

 Comitetul consultativ european pentru statistică (ESAC): Grupurilor politice li s-a cerut 
să trimită sugestii scrise privind un expert care să fie numit de către Parlament.

7. Controlul actelor delegate și al măsurilor de punere în aplicare

 Orientările actualizate ale Comisiei ECON au fost aprobate.
 S-a convenit organizarea unei sesiuni de control privind PEPP.

8. Audieri publice până în iunie 2020

Nu se preconizează solicitarea vreunei audieri publice deocamdată.

9. Misiuni în 2020

Au fost aprobate următoarele misiuni:
 Vizită la BCE – într-o zi de luni STR în primul trimestru: 12 membri
 Vizită în Basel (CSF, BCBS, Asociația internațională a organismelor de supraveghere 

a asigurărilor) – într-o zi de luni STR în primăvara anului 2020: 12 membri
 Paris (ABE, OCDE), Franța: 6-7 aprilie 2020: 7 membri (plus președinta)
 Berlin, Germania: 18-19 mai 2020: 6 membri (plus președinta)
 Washington, SUA: 20-23 iulie 2020: 7 membri (inclusiv președinta)
 Londra, Regatul Unit (după Brexit): 21-24 septembrie 2020: 7 membri (inclusiv 

președinta)
 Reuniunea anuală a FMI, Washington, SUA: 15-18 octombrie 2020: 7 membri (inclusiv 

președinta)
 Lisabona, Portugalia: 4-5 noiembrie 2020: 6 membri (plus președinta)

Distribuția locurilor va fi discutată la o reuniune ulterioară, odată ce misiunile vor fi autorizate 
de către organele de conducere corespunzătoare.

10. Petiții
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 Orientările Comisiei ECON: orientările actualizate au fost aprobate.
 Rețeaua pentru petiții: coordonatorilor li s-a cerut să propună candidați pentru un 

membru cu drepturi depline și pentru un membru supleant în rețeaua pentru petiții 
(termen limită: 25 octombrie).

 Audierea FATCA: s-a decis ca Comisia ECON să se implice în organizarea audierii 
publice, alături de Comisia PETI.

11. Rețeaua pentru integrarea perspectivei de gen

Coordonatorilor li s-a cerut să propună candidați pentru un membru cu drepturi depline și 
pentru un membru supleant în rețeaua pentru integrarea perspectivei de gen (termen limită: 25 
octombrie).

12. Reuniuni tehnice în contextul trilogurilor

 Orientările actualizate ale Comisiei ECON au fost aprobate. 
 Ca urmare a cererii adresate de coordonatorul ECR, s-a convenit că un asistent 

parlamentar acreditat sau un consultant per grup politic poate participa în calitate de 
observator pasiv la reuniunile tehnice privind dosarele de finanțare participativă.

13. Comunicări ale președinției

 Rezoluție privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor (BEPS): 
Coordonatorii au aprobat cererea înaintată de coordonatorul S&D referitoare la 
adoptarea de către Comisia ECON a unei rezoluții privind BEPS 2.0 și impozitarea 
întreprinderilor din domeniul digital.

 Coordonatorii au confirmat organizarea la data de 4 sau 5 noiembrie a unei reuniuni 
deschise a coordonatorilor cu Comisia economică și financiară din cadrul Congresului 
național al poporului chinez.

 S-a convenit că, până la sfârșitul lunii octombrie, secretariatul trebuie să întocmească 
pentru coordonatori un tabel cu răspunsurile primite din partea Comisiei cu privire la 
diferitele aspecte semnalate în INI-urile și propunerile de rezoluție ale Comisiei ECON 
în 2019, inclusiv în rezoluția Cum-Ex. Coordonatorii vor evalua mai apoi răspunsurile 
oferite de Comisie.

3. Raport privind negocierile interinstituționale în curs

Dosarele de finanțare participativă – trilogul din 22 octombrie 2019

Odată ce Comisia ECON a fost de acord cu participarea la negocierile interinstituționale 
(acord timpuriu în a doua lectură) din 23 septembrie, un prim trilog exploratoriu a avut 
loc la 22 octombrie, în Strasbourg, unde atât Parlamentul, cât și Consiliul și-au prezentat 
punctele de vedere. Primul trilog a scos în evidență anumite diferențe care există între 
cele două poziții, în special în ceea ce privește gradul de armonizare a unui regim 
european privind furnizorii de servicii de finanțare participativă. Domeniul de aplicare al 
propunerii va fi un subiect important de dezbatere în cadrul următorului trilog, care va 
avea loc la 6 noiembrie. 



PV\1192136RO.docx 5/11 PE643.073v02-00

RO

Cadrul pentru investițiile sustenabile – trilogul din 23 octombrie 2019

Primul trilog a avut loc miercuri, 23 octombrie, după ce în reuniunea comună a comisiilor 
ECON și ENVI din 21 octombrie s-a decis participarea la negocierile interinstituționale. 

Consiliul a prezentat principalele elemente ale abordării sale generale, astfel cum s-a 
convenit în cadrul reuniunii Coreper din 25 septembrie. Parlamentul a prezentat și el 
principalele elemente ale poziției sale adoptate în primă lectură. După prezentări, a avut 
loc un prim schimb de puncte de vedere, iar Comisiei i s-a cerut să ofere informații 
suplimentare cu privire la legăturile care există între propunerea privind taxonomia și 
regulamentul privind divulgarea, adoptat recent. De asemenea, părțile la negocieri s-au 
pus de acord asupra unui mandat de lucru la nivel tehnic, precum și asupra trilogurilor 
care vor avea loc la 20 și 27 noiembrie și la 3 decembrie.

4. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:
 22 iulie 2019 PV – PE639.942v01-00

Decizie: Procesul-verbal a fost aprobat.

 4-5 septembrie 2019 PV – PE641.383v01-00

Decizie: Procesul-verbal a fost aprobat.

 16 septembrie 2019 PV – PE642.891v01-00

Decizie: Procesul-verbal a fost aprobat.

 23-24 septembrie 2019 PV – PE641.399v01-00

Decizie: Procesul-verbal a fost aprobat.

 2 octombrie 2019 PV – PE641.395v01-00

Decizie: Procesul-verbal a fost aprobat.

 7 octombrie 2019 PV – PE641.410v01-00

Decizie: Procesul-verbal a fost aprobat.

5. Audiere cu participarea lui Gabriel Bernardino, președinte al Autorității 
Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale și președinte al Comitetului comun 
al autorităților europene de supraveghere (AES) și, în această calitate, al doilea 
vicepreședinte al Comitetului european pentru risc sistemic (CERS)
ECON/9/00488

Au 
intervenit:

Irene Tinagli, Gabriel Bernardino, José Manuel Campa, Steven J. 
Maijoor, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, Luis Garicano, Stasys 
Jakeliūnas, Antonio Maria Rinaldi, Derk Jan Eppink, José Gusmão, 
Stefan Berger, Paul Tang, Billy Kelleher, Enikő Győri, Pedro Marques, 
Molly Scott Cato, Gunnar Beck.
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6. Audiere cu participarea lui Jose Manuel Campa, președintele Autorității Bancare 
Europene
ECON/9/00487

Au 
intervenit:

Irene Tinagli, Gabriel Bernardino, José Manuel Campa, Steven J. 
Maijoor, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, Luis Garicano, Stasys 
Jakeliūnas, Antonio Maria Rinaldi, Derk Jan Eppink, José Gusmão, 
Stefan Berger, Paul Tang, Billy Kelleher, Enikő Győri, Pedro Marques, 
Molly Scott Cato, Gunnar Beck.

7. Audiere cu participarea lui Steven Maijoor, președintele Autorității Europene 
pentru Valori Mobiliare și Piețe
ECON/9/00486

Au 
intervenit:

Irene Tinagli, Gabriel Bernardino, José Manuel Campa, Steven J. 
Maijoor, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, Luis Garicano, Stasys 
Jakeliūnas, Antonio Maria Rinaldi, Derk Jan Eppink, José Gusmão, 
Stefan Berger, Paul Tang, Billy Kelleher, Enikő Győri, Pedro Marques, 
Molly Scott Cato, Gunnar Beck.

Reuniunea a continuat, fiind prezidată de José Gusmão (al patrulea vicepreședinte).

8. Cerințe pentru prestatorii de servicii de plată
ECON/9/00407
* 2018/0412(CNS) COM(2018)0812 – C8-0015/2019

Raportoare:
Lídia Pereira (PPE) PR – PE641.418v01-00

Comisie competentă: 
ECON

 Examinarea proiectului de raport
 Termen de depunere a amendamentelor: 11 noiembrie 2019, ora 18.00

Au 
intervenit:

José Gusmão, Markus Ferber, Csaba Molnár, Ondřej Kovařík, Molly 
Scott Cato, Eugen Jurzyca, Martin Schirdewan.

9. Măsuri de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei 
în domeniul TVA
ECON/9/00408
* 2018/0413(CNS) COM(2018)0813 – C8-0016/2019

Raportoare:
Lídia Pereira (PPE) PR – PE641.419v01-00

Comisie competentă:
ECON

 Examinarea proiectului de raport
 Termen de depunere a amendamentelor: 11 noiembrie 2019, ora 18.00
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Au 
intervenit:

José Gusmão, Markus Ferber, Csaba Molnár, Ondřej Kovařík, Molly 
Scott Cato, Eugen Jurzyca, Martin Schirdewan.

10. Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE 
privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și a Directivei 2008/118/CE 
privind regimul general al accizelor, în ceea ce privește acțiunile de apărare din 
cadrul Uniunii
ECON/9/00466
* 2019/0096(CNS) COM(2019)0192 – C9-0003/2019

Raportor:
Paul Tang (S&D) PR – PE641.258v01-00

Comisie competentă:
ECON

 Examinarea proiectului de raport

Au 
intervenit:

Paul Tang, Christian Doleschal, Ondřej Kovařík, Molly Scott Cato, 
Eugen Jurzyca, Martin Schirdewan.

11. Banca Centrală Europeană – raportul anual 2018
ECON/9/00498

2019/2129(INI)

Raportor:
Costas Mavrides (S&D) PR – PE642.911v01-00

Comisie competentă:
ECON

 Examinarea proiectului de raport

Decizie: Examinarea proiectului de raport

 Termen pentru depunerea amendamentelor: 12 noiembrie 2019, ora 12.00
Au 
intervenit:

Costas Mavrides, Agnès Evren, Luis Garicano, Stasys Jakeliūnas, Gunnar 
Beck, Derk Jan Eppink, Martin Schirdewan.

12. Chestiuni diverse Niciuna

13. Reuniuni următoare Confirmate
Joi, 7 noiembrie 2019, 11.30-12.30 (ECON – LIBE)
Luni, 18 noiembrie 2019, 15.00-18.30

Reuniunea a fost închisă la ora 18.12.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENȚĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Irene Tinagli, Luděk Niedermayer, Derk Jan Eppink, José Gusmão

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputați/Jäsenet/Ledamöter

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Markus Ferber, Jonás Fernández, Luis Garicano, Enikő Győri, Eero 
Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Csaba 
Molnár, Luisa Porritt, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Paul Tang

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanți/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Christian Doleschal, Agnès Evren, Niels Fuglsang, Christophe Hansen, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Pedro Marques, Ville 
Niinistö, Nicolas Schmit, Monica Semedo

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitația președintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alți participanți/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Jose Botella, Eriks Dauksts, Jan Wisswaesser

Miguel Carapeto, Aurore Chardonnet, Luca Fossati, Stine Larsen, Susanne Reither

Claire Donlon, Petra Solli

Catherine Olier

Andrea Curri, Alexandre Heuzey, Xavier Everaert

Luc Rochtus

Tobias Gross, Charalampos Kontonis, Ana Resende Vieira

Marianna Lorenzano

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Președinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
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