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Hospodářský a měnový výbor

ECON(2020)1027_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Úterý 27. října 2020, 13:45–15:45 a 16:45–18:45
Brusel
Místnost: József Antall (6Q2)
27. října 2020, 13:45–15:00
1.	Přijetí pořadu jednání
*** Hlasování ***
Přesný čas zahájení a ukončení hlasování o pozměňovacích návrzích oznámí předsedající.
Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování – ať už budou přítomni v zasedací místnosti, nebo se schůze zúčastní v distančním režimu – budou hlasovat elektronickou poštou pomocí hlasovacích seznamů na tištěných hlasovacích lístcích.
2.	Změna směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na podávání informací, správu produktů a poziční limity na pomoc oživení po pandemii COVID-19
ECON/9/03676
***I	2020/0152(COD)	COM(2020)0280 – C9-0210/2020

Zpravodaj:

Markus Ferber (PPE)
PR – PE657.375v01-00
AM – PE658.929v01-00
Příslušný výbor:

ECON


Stanoviska:

DEVE



ITRE
rozhodnutí: bez stanoviska

 
	přijetí návrhu zprávy
hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. října 2020, 12:00
3.	Změna nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19
ECON/9/03674
***I	2020/0151(COD)	COM(2020)0282 – C9-0207/2020

Zpravodaj:

Paul Tang (S&D)
PR – PE658.798v01-00
AM – PE658.992v01-00
Příslušný výbor:

ECON


 
	přijetí návrhu zprávy
hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 13. října 2020, 12:00
4.	Změna nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro sekuritizaci na podporu hospodářskéhp oživení v reakci na pandemii COVID-19
ECON/9/03675
***I	2020/0156(COD)	COM(2020)0283 – C9-0208/2020

Zpravodaj:

Othmar Karas (PPE)
PR – PE658.799v01-00
AM – PE658.993v01-00
Příslušný výbor:

ECON


 
	přijetí návrhu zprávy
hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 13. října 2020, 12:00
Konečné hlasování je naplánováno na středu 28. října 2020 od 9:00 do 10:00. Přesný čas zahájení a ukončení konečného hlasování sdělí sekretariát jménem předsedkyně prostřednictvím e-mailu.
*** Konec hlasování ***
5.	Veřejné slyšení s předsedou dozorčí rady ECB Andreou Enriou
ECON/9/00490
27. října 2020, 15:00–15:45
6.	Kontrola aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření
ECON/9/02496
	Výměna názorů o mezinárodním standardu účetního výkaznictví (IFRS) 17 - Pojistné smlouvy.
27. října 2020, 16:45–17:45
7.	Veřejné slyšení s Elke Königovou, předsedkyní Jednotného výboru pro řešení krizí
ECON/9/00492
27. října 2020, 17:45–18:00
8.	Změna směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o identifikaci osob povinných k dani v Severním Irsku
ECON/9/03986
*	2020/0165(CNS)	COM(2020)0360 – C9-0279/2020

Zpravodajka:

Irene Tinagli (S&D)
PR – PE657.280v01-00
Příslušný výbor:

ECON


 
	výměna názorů
9.	Různé
10.	Příští schůze
Pondělí 9. listopadu 2020, 16:45–18:45

