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Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

ECON(2020)0902_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 11.00 και από τις 13.45 έως τις 15.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q2)
2 Σεπτεμβρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 9.35
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Διορισμός προέδρου της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους

ECON/9/04014
	2020/0906(NLE)	N9-0041/2020 – C9-0276/2020

Εισηγήτρια:

Irene Tinagli (S&D)

Επί της ουσίας:

ECON


 
	Ανταλλαγή απόψεων με τον επιλεγέντα υποψήφιο Klaus Löber
2 Σεπτεμβρίου 2020, από τις 9.40 έως τις 10.15
4.	Διορισμός ανεξάρτητου μέλους της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους
ECON/9/04015
	2020/0907(NLE)	N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

Εισηγήτρια:

Irene Tinagli (S&D)

Επί της ουσίας:

ECON


 
	Ανταλλαγή απόψεων με την επιλεγείσα υποψήφια Nicoletta Giusto
2 Σεπτεμβρίου 2020, από τις 10.20 έως τις 10.55
5.	Διορισμός ανεξάρτητου μέλους της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους
ECON/9/04016
	2020/0908(NLE)	N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

Εισηγήτρια:

Irene Tinagli (S&D)

Επί της ουσίας:

ECON


 
	Ανταλλαγή απόψεων με την επιλεγείσα υποψήφια Froukelien Wendt
2 Σεπτεμβρίου 2020, από τις 13.45 έως τις 14.15
*** Ώρα των ψηφοφοριών ***
Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών θα ανακοινωθεί από την πρόεδρο.
Όλοι οι βουλευτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία – είτε με την παρουσία τους στην αίθουσα συνεδριάσεων είτε εξ αποστάσεως – θα ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση εκτυπωμένων καταλόγων ψηφοφορίας.
6.	Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων
ECON/9/02237
***I	2016/0365(COD)	COM(2016)0856 – C8-0484/2016

Συνεισηγητές:

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

Επί της ουσίας:

ECON


 
	Ψηφοφορία επί της προσωρινής συμφωνίας που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις
7.	Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 16
ECON/9/03465
	2020/2712(RPS)	D067917/01




RE – PE655.677v01-00
Επί της ουσίας:

ECON*


Γνωμοδοτήσεις:

JURI*
 
	Έγκριση σύστασης για «πρώιμη μη διατύπωση αντίρρησης»
8.	Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες
ECON/9/03511
	2020/2720(DEA)	C(2020)04891




RE – PE655.746v01-00
Επί της ουσίας:

ECON


 
	Έγκριση σύστασης για «πρώιμη μη διατύπωση αντίρρησης»
9.	Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη η ΕΑΚΑΑ προκειμένου να προσδιορίσει εάν ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα είναι ή είναι πιθανόν να καταστεί συστημικά σημαντικός για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων από τα κράτη μέλη της
ECON/9/03520
	2020/2726(DEA)	C(2020)04892




RE – PE655.745v01-00
Επί της ουσίας:

ECON


 
	Έγκριση σύστασης για «πρώιμη μη διατύπωση αντίρρησης»
10.	Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα προς αξιολόγηση από την ΕΑΚΑΑ στοιχεία κατά την αξιολόγηση αιτημάτων κεντρικών αντισυμβαλλόμενων τρίτων χωρών για συγκρίσιμη συμμόρφωση, καθώς και τους τρόπους και τους όρους διενέργειας της εν λόγω αξιολόγησης
ECON/9/03530
	2020/2729(DEA)	C(2020)04895




RE – PE655.744v01-00
Επί της ουσίας:

ECON


 
	Έγκριση σύστασης για «πρώιμη μη διατύπωση αντίρρησης»
*** Λήξη των ψηφοφοριών ***
2 Σεπτεμβρίου 2020, από τις 14.15 έως τις 15.45
11.	Οικονομικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τον Olaf Scholz, Πρόεδρο του ECOFIN και Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών και Αντικαγκελάριο της Γερμανίας
ECON/9/03644
12.	Διάφορα
13.	Προσεχείς συνεδριάσεις
BUDG-ECON: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020, από τις 15:00 έως τις 15:30 και από τις 17:30 έως τις 18:00

