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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο

2019-2024

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

ECON(2020)0910_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδρίαση

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020, από 12.00 έως 13.00 και από 18.15 έως 19.15

Βρυξέλλες

Αίθουσα: Altiero Spinelli (1G-3)

10 Σεπτεμβρίου 2020, από 12.00 έως 13.00

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

2. Ανακοινώσεις της προέδρου

*** 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.

3. Περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών: βελτίωση της πρόσβασης σε
χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιαγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ, και περαιτέρω
διευκόλυνση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών
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ECON/9/02623
2020/2036(INI)

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

AM – PE654.028v01-00
Επί της ουσίας:

ECON

 Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 16 Ιουλίου 2020, ώρα 12.00

4. Ψηφιακή χρηματοδότηση: αναδυόμενοι κίνδυνοι σε κρυπτο-στοιχεία του
ενεργητικού - ρυθμιστικές και εποπτικές προκλήσεις στον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων και αγορών
ECON/9/02621

2020/2034(INL)

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

AM – PE654.084v01-00
Επί της ουσίας:

ECON

 Έγκριση του σχεδίου έκθεσης
 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 6 Ιουλίου 2020, ώρα 18.00

5. Γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα
τμήματα
ECON/9/03381

2020/1998(BUD)

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

AM – PE655.919v01-00
Επί της ουσίας:

BUDG
Γνωμοδοτήσεις:

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

 Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης και των τροπολογιών επί του
προϋπολογισμού

 Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 25 Αυγούστου 2020, ώρα 12.00

10 Σεπτεμβρίου 2020, από 18.15 έως 19.15

6. Ανακοινώσεις της προέδρου

Ανακοίνωση του αποτελέσματος των ψηφοφοριών επί των τροπολογιών.
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Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας θα ανακοινωθεί από την πρόεδρο.

Έναρξη της διαδικασίας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας που αφορά τις τελικές ψηφοφορίες
επί των σχεδίων εκθέσεων και των σχεδίων γνωμοδοτήσεων, όπως τροποποιήθηκαν.

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, με εξαίρεση τα σημεία
7, 8 και 9, για τα οποία θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή iVote για λόγους που συνδέονται με
τον χαρακτήρα «μυστικής ψηφοφορίας» που έχουν οι ψηφοφορίες.

7. Διορισμός του προέδρου της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς
αντισυμβαλλομένους

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

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

Επί της ουσίας:
ECON

 Έγκριση του σχεδίου έκθεσης

8. 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) PR – PE655.966v01-00

Επί της ουσίας:
ECON

 Έγκριση του σχεδίου έκθεσης

9. 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) PR – PE655.967v01-00

Επί της ουσίας:
ECON

 Έγκριση του σχεδίου έκθεσης

*** Λήξη των ψηφοφοριών ***

10. Διάφορα
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11. Προσεχείς συνεδριάσεις

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020, από τις 15.45 έως τις 18.45
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