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Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

ECON(2020)0902_1
OSNUTEK DNEVNEGA REDA
Seja
v sredo, 2. septembra 2020, od 9.00 do 11.00 in od 13.45 do 15.45
Bruselj
Sejna soba: József Antall (4Q2)
2. september 2020 od 9.00 do 9.35
1.	Sprejetje dnevnega reda
2.	Sporočila predsednice
3.	Imenovanje predsednika nadzornega odbora za CNS

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

Poročevalka:

Irene Tinagli (S&D)

Pristojni odbor:

ECON


	Izmenjava mnenj z izbranim kandidatom Klausom Löberjem

2. september 2020 od 9.40 do 10.15
4.	Imenovanje neodvisnega člana nadzornega odbora za CNS
ECON/9/04015
	2020/0907(NLE)	N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

Poročevalka:

Irene Tinagli (S&D)

Pristojni odbor:

ECON


	Izmenjava mnenj z izbrano kandidatko Nicoletto Giusto

2. september 2020 od 10.20 do 10.55
5.	Imenovanje neodvisnega člana nadzornega odbora za CNS
ECON/9/04016
	2020/0908(NLE)	N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

Poročevalka:

Irene Tinagli (S&D)

Pristojni odbor:

ECON


	Izmenjava mnenj z izbrano kandidatko Froukelien Wendt

2. september 2020 od 13.45 do 14.15
*** Glasovanje ***
Točen čas začetka in konca glasovanja o predlogih sprememb bo oznanila predsednica.
Vsi poslanci, ki bodo glasovali bodisi v sejni sobi bodisi na daljavo, bodo oddali natisnjeno glasovnico z glasovalnim seznamom, ki jo bodo poslali po elektronski pošti.
6.	Okvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank
ECON/9/02237
***I	2016/0365(COD)	COM(2016)0856 – C8-0484/2016

Soporočevalca:

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

Pristojni odbor:

ECON


	Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

7.	Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Mednarodnim standardom računovodskega poročanja 16
ECON/9/03465
	2020/2712(RPS)	D067917/01




RE – PE655.677v01-00
Pristojni odbor:

ECON*


Mnenje:

JURI*
	Sprejetje priporočila za zgodnje nenasprotovanje

8.	Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračuna centralnim nasprotnim strankam s sedežem v tretjih državah
ECON/9/03511
	2020/2720(DEA)	C(2020)04891




RE – PE655.746v01-00
Pristojni odbor:

ECON


	Sprejetje priporočila za zgodnje nenasprotovanje

9.	Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z merili, ki bi jih moral organ ESMA upoštevati pri ugotavljanju, ali je centralna nasprotna stranka s sedežem v tretji državi sistemsko pomembna za finančno stabilnost Unije ali ene ali več njenih držav članic oziroma bo to verjetno postala
ECON/9/03520
	2020/2726(DEA)	C(2020)04892




RE – PE655.745v01-00
Pristojni odbor:

ECON


	Sprejetje priporočila za zgodnje nenasprotovanje

10.	Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z minimalnimi elementi, ki jih organ ESMA oceni pri ocenjevanju zahtev CNS iz tretjih držav za primerljivo skladnost, ter načini in pogoji za navedeno oceno
ECON/9/03530
	2020/2729(DEA)	C(2020)04895




RE – PE655.744v01-00
Pristojni odbor:

ECON


	Sprejetje priporočila za zgodnje nenasprotovanje

*** Konec glasovanja ***
2. september 2020 od 14.15 do 15.45
11.	Gospodarski dialog in izmenjava mnenj s predsednikom Ecofina, nemškim zveznim ministrom za finance in podkanclerjem Olafom Scholzom
ECON/9/03644
12.	Razno
13.	Naslednja seja
Odbora BUDG in ECON: ponedeljek, 7. september 2020, od 15.00 do 15.30 in od 17.30 do 18.00

