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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament

2019-2024

Výbor pre hospodárske a menové veci

ECON(2020)0910_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

štvrtok 10. septembra 2020 od 12.00 do 13.00 h a od 18.15 do 19.15 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (1G-3)

10. septembra 2020 od 12.00 do 13.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

*** Hlasovanie ***

Presný čas začatia a ukončenia hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch oznámi 
predsedníctvo.

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní v zasadacej miestnosti alebo na diaľku, 
zašlú svoje hlasy e-mailom, pričom použijú vytlačené hlasovacie zoznamy.

3. Ďalší rozvoj únie kapitálových trhov: zlepšenie prístupu k financovaniu na 
kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových 
investorov
ECON/9/02623
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2020/2036(INI)

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

AM – PE654.028v01-00
Gestorský výbor:

ECON

 prijatie návrhu správy
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 16. júl 2020, 12.00 h

4. Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v 
oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov
ECON/9/02621

2020/2034(INL)

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

AM – PE654.084v01-00
Gestorský výbor:

ECON

 prijatie návrhu správy
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 6. júl 2020, 18.00 h

5. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely
ECON/9/03381

2020/1998(BUD)

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:
Margarida Marques (S&D) PA – PE653.964v01-00

AM – PE655.919v01-00
Gestorský výbor:

BUDG
Výbory požiadané o stanovisko:

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

 prijatie návrhu stanoviska a rozpočtových pozmeňujúcich návrhov
 termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 25. august 2020, 12.00 h

10. septembra 2020 od 18.15 do 19.15 h

6. Oznámenia predsedníctva

Oznámenie výsledku hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch

Presný čas začatia a ukončenia hlasovania oznámi predsedníctvo.

Otvorenie hlasovania na diaľku týkajúceho sa záverečného hlasovania o návrhoch správ a 
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návrhu stanoviska v znení zmien

Všetci poslanci, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní v zasadacej miestnosti alebo na diaľku, 
zašlú svoje hlasy e-mailom, pričom použijú vytlačené hlasovacie zoznamy, s výnimkou 
bodov 7, 8 a 9, v prípade ktorých sa použije aplikácia iVote z dôvodu tajného charakteru 
hlasovania.

7. 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) PR – PE655.965v01-00

Gestorský výbor:
ECON

 prijatie návrhu správy

8. 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) PR – PE655.966v01-00

Gestorský výbor:
ECON

 prijatie návrhu správy

9. 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) PR – PE655.967v01-00

Gestorský výbor:
ECON

 prijatie návrhu správy

*** Koniec hlasovania ***

10. Rôzne otázky

11. Nasledujúce schôdze

pondelok 28. septembra 2020 od 15.45 do 18.45 h
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