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Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

ECON(2020)0910_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. rugsėjo 10 d., ketvirtadienis, 12.00–13.00 val. ir 18.15–19.15 val.
Briuselis
Salė: Altiero Spinelli (1G-3)
2020 m. rugsėjo 10 d. 12.00–13.00 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininkės pranešimai
*** Balsavimas ***
Pirmininkė paskelbs tikslų balsavimo dėl pakeitimų pradžios ir pabaigos laiką.
Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komitetų posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo biuleteniais (balsavimo sąrašais).
3.	Tolesnis kapitalo rinkų sąjungos plėtojimas: galimybės gauti kapitalo rinkos finansavimą gerinimas, visų pirma MVĮ, ir tolesnis neprofesionalių investuotojų galimybių dalyvauti kūrimas
ECON/9/02623
	2020/2036(INI)	

Pranešėja:

Isabel Benjumea Benjumea (PPE)
PR – PE648.524v01-00
AM – PE654.028v01-00
Atsakingas komitetas:

ECON


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 16 d. 12.00 val.
4.	Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai finansinių paslaugų, institucijų ir rinkų srityje
ECON/9/02621
	2020/2034(INL)	

Pranešėjas:

Ondřej Kovařík (Renew)
PR – PE650.539v01-00
AM – PE654.084v01-00
Atsakingas komitetas:

ECON


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. liepos 6 d. 18.00 val.
5.	Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai
ECON/9/03381
	2020/1998(BUD)	

Nuomonės referentė:

Margarida Marques (S&D)
PA – PE653.964v01-00
AM – PE655.919v01-00
Atsakingas komitetas:

BUDG


Nuomonę teikiantys komitetai:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI
 
	Nuomonės projekto ir biudžeto pakeitimų tvirtinimas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugpjūčio 25 d. 12.00 val.
2020 m. rugsėjo 10 d. 18.15–19.15 val.
6.	Pirmininkės pranešimai
Balsavimo dėl pakeitimų rezultatų paskelbimas
Pirmininkė paskelbs tikslų balsavimo pradžios ir pabaigos laiką.
Nuotolinio balsavimo procedūros dėl galutinio balsavimo dėl iš pranešimų projektų ir nuomonės projekto pradžia
Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komitetų posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo biuleteniais (balsavimo sąrašais), išskyrus balsavimą dėl 7, 8 ir 9 punktų, per kurį dėl priežasčių, susijusių su slaptu balsavimu, bus naudojama taikomoji programa„iVote“.
7.	Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko paskyrimas

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

Pranešėja:

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

ECON


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas
8.	Nepriklausomo nario paskyrimas į Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą
ECON/9/04015
	2020/0907(NLE)	N9-0042/2020[01] – C9-0277/2020

Pranešėja:

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

ECON


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas
9.	Nepriklausomo nario paskyrimas į Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą
ECON/9/04016
	2020/0908(NLE)	N9-0042/2020[02] – C9-0278/2020

Pranešėja:

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

ECON


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas
*** Balsavimo pabaiga ***
10.	Kiti klausimai
11.	Kiti posėdžiai
2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis, 15.45–18.45 val.

