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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по икономически и парични въпроси

ECON(2020)1027_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 27 октомври 2020 г., 13.45–15.45 ч. и 16.45–18.45 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2)

27 октомври 2020 г., 13.45–15.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

*** Време за гласуване ***

Точният час на откриването и закриването на гласуването на измененията ще
бъде обявен от председателя.

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването — присъстващи в заседателната
зала на комисията или чрез дистанционно участие — ще гласуват по
електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за гласуване, 
съдържащи листи за гласуване.

2. Изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за
предоставяне на информация, управлението на продуктите и
ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от
пандемията от COVID-19
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ECON/9/03676
***I 2020/0152(COD) COM(2020)0280 – C9-0210/2020

Докладчик:
Маркус Фербер (PPE) PR – PE657.375v01-00

AM – PE658.929v01-00
Водеща:

ECON
Подпомагащи:

DEVE
ITRE Решение: без становище

 Приемане на проекта на доклад
 Гласуване относно решението за започване на междуинституционални

преговори
 Краен срок за внасяне на измененията: 9 октомври 2020 г., 12.00 ч.

3. Изменение на Регламент (ЕС) 2017/2402 за определяне на обща рамка за
секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, 
прозрачни и стандартизирани секюритизации, с цел да се подпомогне
възстановяването от пандемията от COVID-19
ECON/9/03674
***I 2020/0151(COD) COM(2020)0282 – C9-0207/2020

Докладчик:
Паул Танг (S&D) PR – PE658.798v01-00

AM – PE658.992v01-00
Водеща:

ECON

 Приемане на проекта на доклад
 Гласуване относно решението за започване на междуинституционални

преговори
 Краен срок за внасяне на измененията: 13 октомври 2020 г., 12.00 ч.

4. Изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 чрез адаптиране на уредбата на
секюритизaциите с цел подпомагане на икономическото възстановяване в
отговор на пандемията от COVID-19
ECON/9/03675
***I 2020/0156(COD) COM(2020)0283 – C9-0208/2020

Докладчик:
Отмар Карас (PPE) PR – PE658.799v01-00

AM – PE658.993v01-00
Водеща:

ECON

 Приемане на проекта на доклад
 Гласуване относно решението за започване на междуинституционални

преговори
 Краен срок за внасяне на измененията: 13 октомври 2020 г., 12.00 ч.
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Окончателните гласувания са насрочени за сряда, 28 октомври 2020 г., от 9.00 до
10.00 ч. Точният график на откриването и закриването на окончателното
гласуване ще бъде съобщен по електронната поща от секретариата, от името на
председателя.

*** Край на гласуването ***

5. Публично изслушване с Андреа Енриа, председател на Надзорния съвет на
ЕЦБ
ECON/9/00490

27 октомври 2020 г., 15.00–15.45 ч.

6. Контрол на делегирани актове и мерки за изпълнение
ECON/9/02496
 Размяна на мнения относно Международния стандарт за финансово отчитане

(МСФО) 17 – „Застрахователни договори“

27 октомври 2020 г., 16.45–17.45 ч.

7. Публично изслушване с участието на Елке Кьониг, председател на Единния
съвет по преструктуриране (ЕСП)
ECON/9/00492

27 октомври 2020 г., 17.45–18.00 ч.

8. Изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка
върху добавената стойност по отношение на идентифицирането на данъчно
задължените лица в Северна Ирландия
ECON/9/03986
* 2020/0165(CNS) COM(2020)0360 – C9-0279/2020

Докладчик:
Ирене Тинали (S&D) PR – PE657.280v01-00

Водеща:
ECON

 Размяна на мнения

9. Разни въпроси

10. Следващи заседания

Понеделник, 9 ноември 2020 г., 16.45–18.45 ч.
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