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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по икономически и парични въпроси

ECON(2013)1202_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Понеделник, 2 декември 2013 г., 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: Altiero Spinelli (5G-3)

2 декември 2013 г., 15.00–15.45 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Споразумения на ЕС за сътрудничество във връзка с прилагането на 
политиката в областта на конкуренцията — перспективи
ECON/7/14398

2013/2921(RSP)

RE – PE522.970v01-00
Водеща: ECON –

 Разглеждане на проектопредложението за резолюция

4. Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за 
сътрудничество при прилагането на законодателството в областта на 
конкуренцията
ECON/7/09721
*** 2012/0127(NLE) 12418/2012 – C7-0146/2013

Докладчик: George Sabin Cutaș (S&D) PR – PE522.967v01-00
Водеща: ECON –
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Подпомагаща: INTA, IMCO, JURI, LIBE

 Разглеждане на проектодоклада

2 декември 2013 г., 15.45–16.45 ч.

5. Фондове на паричния пазар
ECON/7/13748
***I 2013/0306(COD) COM(2013)0615 – C7-0263/2013

Докладчик: Saïd El Khadraoui (S&D) PR – PE523.111v01-00
Водеща: ECON –

 Разглеждане на проектодоклада

2 декември 2013 г., 16.45–17.00 ч.

6. Статистика, свързана с търговията със стоки между държавите членки по 
отношение на възлагане на делегирани и на изпълнителни правомощия на 
Комисията за приемане на определени мерки, изпращане на информация от 
митническата администрация, обмен на поверителни данни между 
държавите членки, както и за определяне на статистическата стойност.
ECON/7/13560
***I 2013/0278(COD) COM(2013)0578 – C7-0242/2013

Докладчик: Hans-Peter Martin (NI) PR – PE521.716v02-00
AM – PE523.048v01-00

Водеща: ECON –

 Разглеждане на измененията
 Краен срок за внасяне на измененията: 12 ноември 2013 г., 12.00 ч.

2 декември 2013 г., 17.00–17.15 ч.

*** Време за гласуване ***

7. Статистика, свързана с търговията със стоки между държавите членки по 
отношение на възлагане на делегирани и на изпълнителни правомощия на 
Комисията за приемане на определени мерки, изпращане на информация от 
митническата администрация, обмен на поверителни данни между 
държавите членки, както и за определяне на статистическата стойност.
ECON/7/13560
***I 2013/0278(COD) COM(2013)0578 – C7-0242/2013

Докладчик: Hans-Peter Martin (NI) PR – PE521.716v02-00
AM – PE523.048v01-00

Водеща: ECON –

 Приемане на проектодоклада

*** Край на гласуването ***
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2 декември 2013 г., 17.15–18.30 ч.

8. Засилване на последователността на законодателството на ЕС в областта на 
финансовите услуги
ECON/7/14549

Докладчик: Sharon Bowles (ALDE)

 Разглеждане на проектодоклада (неофициално)

9. Разни въпроси

10. Следващо(и) заседание(я)
четвъртък, 5 декември 2013 г., от 09.00 ч. до 12.30 ч.


