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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament

2019-2024

Hospodářský a měnový výbor

ECON(2020)0608_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 8. června 2020, 15:45–19:45

Úterý 9. června 2020, 14:00–15:00

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

8. června 2020, 15:45–17:45

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Měnový dialog s prezidentkou Evropské centrální banky Christine Lagardeovou
ECON/9/01878

8. června 2020, 17:45–18:45

4. Veřejné slyšení s Christine Lagardeovou, předsedkyní Evropské rady pro 
systémová rizika
ECON/9/00485

8. června 2020, 18:45–19:45

*** Hlasování ***

Přesný čas zahájení a ukončení hlasování oznámí předsedkyně.
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Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování – ať už jsou přítomni v zasedací místnosti, 
nebo se schůze účastní na dálku – budou hlasovat elektronickou poštou pomocí
hlasovacích seznamů na tištěných hlasovacích lístcích.

5. Změna nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o úpravy v reakci 
na pandemii COVID-19
ECON/9/02868
***I 2020/0066(COD) COM(2020)0310 – C9-0122/2020

Zpravodaj:
Jonás Fernández (S&D) PR – PE652.396v01-00

AM – PE652.494v01-00
Příslušný výbor:

ECON

 přijetí návrhu zprávy
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 26. května 2020, 17:00

9. června 2020, 14:00–15:00

6. Sdělení předsedkyně

Oznámení výsledku hlasování o pozměňovacích návrzích

Zahájení postupu hlasování na dálku týkajícího se konečného hlasování o návrhu zprávy 
v pozměněném znění.

Přesný čas zahájení a ukončení hlasování oznámí předsedkyně.

*** Konec hlasování ***

9. června 2020, 14:00–14:30

7. Změna směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a 
použitelnosti v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19
ECON/9/02991
* 2020/0082(CNS) COM(2020)0198 – C9-0137/2020

Zpravodaj:
Ondřej Kovařík (Renew)

Příslušný výbor:
ECON

 výměna názorů a rozhodnutí o postupu

8. Změna nařízení (EU) 2017/2454, pokud jde o data použitelnosti v důsledku krize 
vyvolané pandemií COVID-19
ECON/9/02992
* 2020/0084(CNS) COM(2020)0201 – C9-0136/2020

Příslušný výbor:
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ECON (PPE)

 výměna názorů a rozhodnutí o postupu

9. Různé

10. Příští schůze

bude upřesněno
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