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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre hospodárske a menové veci

ECON(2020)0608_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 8. júna 2020 od 15.45 do 19.45 h

utorok 9. júna 2020 od 14.00 do 15.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

8. júna 2020 od 15.45 do 17.45 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Dialóg o menovej politike s prezidentkou Európskej centrálnej banky Christine 
Lagardovou
ECON/9/01878

8. júna 2020 od 17.45 do 18.45 h

4. Verejné vypočutie Christine Lagardovej, predsedníčky Európskeho výboru pre 
systémové riziká
ECON/9/00485

8. júna 2020 od 18.45 do 19.45 h

*** Hlasovanie ***
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Presný čas začatia a ukončenia hlasovania oznámi predsedníctvo.

Všetci poslanci, ktorí hlasujú buď v zasadacej miestnosti alebo na diaľku, zašlú svoje hlasy 
e-mailom, pričom použijú vytlačené hlasovacie zoznamy.

5. Zmena nariadení (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o úpravy v reakcii 
na pandémiu ochorenia COVID-19
ECON/9/02868
***I 2020/0066(COD) COM(2020)0310 – C9-0122/2020

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

AM – PE652.494v01-00
Gestorský výbor:

ECON

 prijatie návrhu správy
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 26. máj 2020, 17.00 h

9. júna 2020 od 14.00 do 15.00 h

6. Oznámenia predsedníctva

Oznámenie výsledku hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch

Otvorenie hlasovania na diaľku týkajúceho sa konečného hlasovania o návrhu správy v 
znení zmien

Presný čas začatia a ukončenia hlasovania oznámi predsedníctvo.

*** Koniec hlasovania ***

9. júna 2020 od 14.00 do 14.30 h

7. Zmena smerníc (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy 
transpozície a uplatňovania, v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia 
COVID-19
ECON/9/02991
* 2020/0082(CNS) COM(2020)0198 – C9-0137/2020

Spravodajca:
Ondřej Kovařík (Renew)

Gestorský výbor:
ECON

 výmena názorov a rozhodnutie o postupe

8. Zmena nariadenia (EÚ) 2017/2454, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania, 
v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19
ECON/9/02992
* 2020/0084(CNS) COM(2020)0201 – C9-0136/2020
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Gestorský výbor:
ECON (PPE)

 výmena názorov a rozhodnutie o postupe

9. Rôzne otázky

10. Nasledujúce schôdze

Má sa potvrdiť.
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