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Výbor pre hospodárske a menové veci

ECON(2020)0902_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 2. septembra 2020 od 9.00 do 11.00 h a od 13.45 do 15.45 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (4Q2)
2. septembra 2020 od 9.00 do 9.35 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Vymenovanie predsedu výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami

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

Spravodajkyňa:

Irene Tinagli (S&D)

Gestorský výbor:

ECON


 
	výmena názorov s vybraným kandidátom Klausom Löberom
2. septembra 2020 od 9.40 do 10.15 h
4.	Vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami
ECON/9/04015
	2020/0907(NLE)	N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

Spravodajkyňa:

Irene Tinagli (S&D)

Gestorský výbor:

ECON


 
	výmena názorov s vybranou kandidátkou Nicolettou Giustovou
2. septembra 2020 od 10.20 do 10.55 h
5.	Vymenovanie nezávislého člena výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami
ECON/9/04016
	2020/0908(NLE)	N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

Spravodajkyňa:

Irene Tinagli (S&D)

Gestorský výbor:

ECON


 
	výmena názorov s vybranou kandidátkou Froukelien Wendtovou
2. septembra 2020 od 13.45 do 14.15 h
*** Hlasovanie ***
Presný čas začatia a ukončenia hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch oznámi predsedníctvo.
Všetci poslanci, ktorí hlasujú buď v zasadacej miestnosti alebo na diaľku, zašlú svoje hlasy e-mailom, pričom použijú vytlačené hlasovacie zoznamy.
6.	Rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán
ECON/9/02237
***I	2016/0365(COD)	COM(2016)0856 – C8-0484/2016

Spoluspravodajcovia:

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

Gestorský výbor:

ECON


 
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
7.	Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 16
ECON/9/03465
	2020/2712(RPS)	D067917/01




RE – PE655.677v01-00
Gestorský výbor:

ECON*


Výbory požiadané o stanovisko:

JURI*
 
	prijatie odporúčania pre „včasné oznámenie o nevznesení námietky“
8.	Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o poplatky, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje centrálnym protistranám usadeným v tretích krajinách
ECON/9/03511
	2020/2720(DEA)	C(2020)04891




RE – PE655.746v01-00
Gestorský výbor:

ECON


 
	prijatie odporúčania pre „včasné oznámenie o nevznesení námietky“
9.	Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o kritériá, ktoré by mal orgán ESMA zohľadniť pri určení toho, či je centrálna protistrana usadená v tretej krajine systémovo dôležitá alebo sa pravdepodobne stane systémovo dôležitou pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov
ECON/9/03520
	2020/2726(DEA)	C(2020)04892




RE – PE655.745v01-00
Gestorský výbor:

ECON


 
	prijatie odporúčania pre „včasné oznámenie o nevznesení námietky“
10.	Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o minimálne skutočnosti, ktoré má orgán ESMA posúdiť pri posudzovaní žiadostí centrálnych protistrán z tretích krajín o porovnateľné dodržiavanie požiadaviek, a postupy a podmienky týkajúce sa tohto posúdenia
ECON/9/03530
	2020/2729(DEA)	C(2020)04895




RE – PE655.744v01-00
Gestorský výbor:

ECON


 
	prijatie odporúčania pre „včasné oznámenie o nevznesení námietky“
*** Koniec hlasovania ***
2. septembra 2020 od 14.15 do 15.45 h
11.	Hospodársky dialóg a výmena názorov s predsedom Rady ECOFIN a spolkovým ministrom financií a vicekancelárom Nemecka Olafom Scholzom
ECON/9/03644
12.	Rôzne otázky
13.	Nasledujúce schôdze
BUDG-ECON: pondelok 7. septembra 2020, od 15.00 do 15.30 h a od 17.30 do 18.00 h 

