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Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

ECON(2020)0902_1
PROJETO DE ORDEM DO DIA
Reunião
Quarta-feira, 2 de setembro de 2020, 9.00–11.00 e 13.45–15.45
Bruxelas
Sala: József Antall (4Q2)
2 de setembro de 2020, 9.00–9.35
1.	Aprovação da ordem do dia
2.	Comunicações da presidência
3.	Nomeação do presidente do Comité de Supervisão das contrapartes centrais (CCP)

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

Relatora:

Irene Tinagli (S&D)

Fundo:

ECON


 
	Troca de pontos de vista com o candidato selecionado, Klaus Löber
2 de setembro de 2020, 9.40–10.15
4.	Nomeação de um membro independente do Comité de Supervisão das CCP
ECON/9/04015
	2020/0907(NLE)	N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

Relatora:

Irene Tinagli (S&D)

Fundo:

ECON


 
	Troca de pontos de vista com a candidata selecionada, Nicoletta Giusto
2 de setembro de 2020, 10.20–10.55
5.	Nomeação de um membro independente do Comité de Supervisão das CCP
ECON/9/04016
	2020/0908(NLE)	N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

Relatora:

Irene Tinagli (S&D)

Fundo:

ECON


 
	Troca de pontos de vista com a candidata selecionada, Froukelien Wendt
2 de setembro de 2020, 13.45–14.15
*** Período de votação ***
A hora exata do início e do fim da votação das alterações será anunciada pela presidência.
Todos os membros que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou através de votação à distância) votam por correio eletrónico, utilizando boletins de voto – listas de votação sob forma impressa.
6.	Quadro para a recuperação e a resolução de contrapartidas centrais
ECON/9/02237
***I	2016/0365(COD)	COM(2016)0856 – C8-0484/2016

Correlatores:

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

Fundo:

ECON


 
	Votação do acordo provisório resultante das negociações interinstitucionais
7.	Regulamento da Comissão que altera o Regulamento (CE) n.º 1126/2008 que adota determinadas normas internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito a emendas à Norma Internacional de Relato Financeiro 16
ECON/9/03465
	2020/2712(RPS)	D067917/01




RE – PE655.677v01-00
Fundo:

ECON*


Pareceres:

JURI*
 
	Aprovação de uma recomendação de «não objeção antecipada»
8.	Regulamento Delegado da Comissão que completa o Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às taxas cobradas pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados às contrapartes centrais estabelecidas em países terceiros
ECON/9/03511
	2020/2720(DEA)	C(2020)04891




RE – PE655.746v01-00
Fundo:

ECON


 
	Aprovação de uma recomendação de «não objeção antecipada»
9.	Regulamento Delegado da Comissão que completa o Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos critérios que a ESMA deve ter em conta para determinar se uma contraparte central estabelecida num país terceiro é sistemicamente importante ou suscetível de se tornar sistemicamente importante para a estabilidade financeira da União ou de um ou mais Estados-Membros
ECON/9/03520
	2020/2726(DEA)	C(2020)04892




RE – PE655.745v01-00
Fundo:

ECON


 
	Aprovação de uma recomendação de «não objeção antecipada»
10.	Regulamento Delegado da Comissão que completa o Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos elementos mínimos a avaliar pela ESMA aquando da avaliação dos pedidos de conformidade comparável apresentados pelas CCP de países terceiros, bem como às modalidades e condições dessa avaliação
ECON/9/03530
	2020/2729(DEA)	C(2020)04895




RE – PE655.744v01-00
Fundo:

ECON


 
	Aprovação de uma recomendação de «não objeção antecipada»
*** Fim da votação ***
2 de setembro de 2020, 14.15–15.45
11.	Diálogo económico e troca de pontos de vista com Olaf Scholz, Presidente do ECOFIN e Ministro Federal das Finanças e Vice-Chanceler da Alemanha
ECON/9/03644
12.	Diversos
13.	Próximas reuniões
BUDG-ECON: segunda-feira, 7 de setembro de 2020, das 15.00 às 15.30 e das 17.30 às 18.00

