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Europa-Parlamentet

2019-2024

Økonomi- og Valutaudvalget

ECON(2020)1027_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 13.45-15.45 og 16.45-18.45

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (6Q2)

Den 27. oktober 2020 kl. 13.45-15.00

1. Vedtagelse af dagsorden

*** Afstemning ***

Det nøjagtige tidspunkt for åbningen og afslutningen af afstemningen om 
ændringsforslagene meddeles af formanden.

Alle medlemmer, der deltager i afstemningen – hvad enten de er til stede i mødelokalet eller 
via fjerndeltagelse – stemmer pr. e-mail ved brug af printede papirafstemningslister.

2. Ændring af direktiv 2014/65/EU for så vidt angår oplysningskrav, 
produktstyring og positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen 
efter covid-19-pandemien
ECON/9/03676
***I 2020/0152(COD) COM(2020)0280 – C9-0210/2020

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

Kor.udv.:
ECON

Udtalelser:
DEVE
ITRE Afgørelse: ingen udtalelse

 Vedtagelse af udkast til betænkning
 Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger
 Frist for ændringsforslag: den 9. oktober 2020 kl. 12.00

3. Ændring af forordning (EU) 2017/2402 om en generel ramme for securitisering 
og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret 
securitisering med henblik på at bidrage til genopretningen efter 
covid-19-pandemien
ECON/9/03674
***I 2020/0151(COD) COM(2020)0282 – C9-0207/2020

Ordfører:
Paul Tang (S&D) PR – PE658.798v01-00

AM – PE658.992v01-00
Kor.udv.:

ECON

 Vedtagelse af udkast til betænkning
 Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger
 Frist for ændringsforslag: den 13. oktober 2020 kl. 12.00

4. Ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår tilpasninger af 
securitiseringsrammen for at støtte den økonomiske genopretning som reaktion 
på covid-19-pandemien
ECON/9/03675
***I 2020/0156(COD) COM(2020)0283 – C9-0208/2020

Ordfører:
Othmar Karas (PPE) PR – PE658.799v01-00

AM – PE658.993v01-00
Kor.udv.:

ECON

 Vedtagelse af udkast til betænkning
 Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger
 Frist for ændringsforslag: den 13. oktober 2020 kl. 12.00

Den endelige afstemning er planlagt til onsdag den 28. oktober 2020 kl. 9.00-10.00. Det 
nøjagtige tidspunkt for åbningen og afslutningen af den endelige afstemning meddeles i en 
e-mail fra sekretariatet på vegne af formanden.

*** Afstemning afsluttet ***
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5. Offentlig høring med Andrea Enria, formand for ECB's tilsynsråd
ECON/9/00490

Den 27. oktober 2020 kl. 15.00-15.45

6. Behandling af delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger
ECON/9/02496
 Drøftelse om International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 –

Forsikringskontrakter.

Den 27. oktober 2020 kl. 16.45-17.45

7. Offentlig høring med Elke König, formand for Den Fælles Afviklingsinstans 
(SRB)
ECON/9/00492

Den 27. oktober 2020 kl. 17.45-18.00

8. Ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt 
angår identifikation af afgiftspligtige personer i Nordirland
ECON/9/03986
* 2020/0165(CNS) COM(2020)0360 – C9-0279/2020

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

Kor.udv.:
ECON

 Drøftelse

9. Diverse sager

10. Næste møder

Mandag den 9. november 2020 kl. 16.45-18.45
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