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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament

2019-2024

Hospodářský a měnový výbor

ECON(2020)0910_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Čtvrtek 10. září 2020, 12:00–13:00 a 18:15–19:15

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (1G-3)

10. září 2020, 12:00–13:00

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

*** Hlasování ***

Přesný čas zahájení a ukončení hlasování o pozměňovacích návrzích oznámí předsedkyně.

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování – ať už budou přítomni v zasedací místnosti, 
nebo se schůze účastní na dálku – budou hlasovat elektronickou poštou pomocí
hlasovacích seznamů na tištěných hlasovacích lístcích.

3. Další rozvoj unie kapitálových trhů: lepší přístup, zejména malých a středních 
podniků, k finančním prostředkům na kapitálovém trhu a další posílení účasti 
retailových investorů
ECON/9/02623
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2020/2036(INI)

Zpravodajka:
Isabel Benjumea Benjumea (PPE) PR – PE648.524v01-00

AM – PE654.028v01-00
Příslušný výbor:

ECON

 přijetí návrhu zprávy
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 16. července 2020, 12:00

4. Digitální finance: vznikající rizika v oblasti kryptoaktiv – výzvy týkající se 
regulace a dohledu v odvětví finančních služeb, institucí a trhů
ECON/9/02621

2020/2034(INL)

Zpravodaj:
Ondřej Kovařík (Renew) PR – PE650.539v01-00

AM – PE654.084v01-00
Příslušný výbor:

ECON

 přijetí návrhu zprávy
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. července 2020, 18:00

5. Návrh ročního rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2021 - všechny oddíly
ECON/9/03381

2020/1998(BUD)

Zpravodajka:
Margarida Marques (S&D) PA – PE653.964v01-00

AM – PE655.919v01-00
Příslušný výbor:

BUDG
Stanoviska:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, 
REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 přijetí návrhu stanoviska a rozpočtových pozměňovacích návrhů
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 25. srpna 2020, 12:00

10. září 2020, 18:15–19:15

6. Sdělení předsedkyně

Oznámení výsledku hlasování o pozměňovacích návrzích

Přesný čas zahájení a ukončení hlasování oznámí předsedkyně.

Zahájení postupu konečného hlasování na dálku o návrzích zpráv a návrzích stanovisek 
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v pozměněném znění.

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování – ať už budou přítomni v zasedací místnosti, 
nebo se schůze účastní na dálku – budou hlasovat elektronickou poštou pomocí
hlasovacích seznamů na tištěných hlasovacích lístcích, s výjimkou bodů 7, 8 a 9, pro něž
bude použita aplikace iVote z důvodu tajného hlasování.

7. Jmenování předsedy výboru pro dohled nad ústředními protistranami

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

Zpravodajka:
Irene Tinagli (S&D) PR – PE655.965v01-00

Příslušný výbor:
ECON

 přijetí návrhu zprávy

8. Jmenování nezávislého člena výboru pro dohled nad ústředními protistranami
ECON/9/04015

2020/0907(NLE) N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

Zpravodajka:
Irene Tinagli (S&D) PR – PE655.966v01-00

Příslušný výbor:
ECON

 přijetí návrhu zprávy

9. Jmenování nezávislého člena výboru pro dohled nad ústředními protistranami
ECON/9/04016

2020/0908(NLE) N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

Zpravodajka:
Irene Tinagli (S&D) PR – PE655.967v01-00

Příslušný výbor:
ECON

 přijetí návrhu zprávy

*** Konec hlasování ***

10. Různé

11. Příští schůze

Pondělí 28. září 2020, 15:45–18:45
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