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Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

ECON(2020)1027_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. spalio 27 d., antradienis, 13.45–15.45 val. ir 16.45–18.45 val.
Briuselis
Salė: József Antall (6Q2)
2020 m. spalio 27 d. 13.45–15.00 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
*** Balsavimas ***
Pirmininkė paskelbs tikslų balsavimo dėl pakeitimų pradžios ir pabaigos laiką.
Visi balsavime dalyvaujantys Parlamento nariai – tiek esantys komiteto posėdžių salėje, tiek dalyvaujantys nuotoliniu būdu – balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo biuleteniais (balsavimo sąrašais).
2.	Dalinis Direktyvos 2014/65/ES nuostatų dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų valdymo ir pozicijų apribojimų keitimas siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos
ECON/9/03676
***I	2020/0152(COD)	COM(2020)0280 – C9-0210/2020

Pranešėjas:

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

ECON


Nuomonę teikiantys komitetai:

DEVE



ITRE
Sprendimas: nuomonės neteikti

 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. spalio 9 d. 12.00 val.
3.	Dalinis Reglamento (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, keitimas siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 pandemijos
ECON/9/03674
***I	2020/0151(COD)	COM(2020)0282 – C9-0207/2020

Pranešėjas:

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

ECON


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. spalio 13 d. 12.00 val.
4.	Dalinis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 keitimas dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos patikslinimų, padarytų ekonomikos atsigavimui paremti reaguojant į COVID-19 pandemiją
ECON/9/03675
***I	2020/0156(COD)	COM(2020)0283 – C9-0208/2020

Pranešėjas:

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

ECON


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. spalio 13 d. 12.00 val.
Galutinis balsavimas numatytas 2020 m. spalio 28 d., trečiadienį, 9.00–10.00 val. Tikslų galutinio balsavimo pradžios ir pabaigos laiką pirmininkės vardu e. paštu praneš sekretoriatas.
*** Balsavimo pabaiga ***
5.	Viešasis klausymas dalyvaujant ECB priežiūros valdybos pirmininkui Andreai Enriai
ECON/9/00490
2020 m. spalio 27 d. 15.00–15.45 val.
6.	Deleguotųjų aktų ir įgyvendinimo priemonių tikrinimas
ECON/9/02496
	Keitimasis nuomonėmis dėl 17-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) „Draudimo sutartys“.

2020 m. spalio 27 d. 16.45–17.45 val.
7.	Kandidatės į Bendros pertvarkymo valdybos pirmininkus Elke König viešasis klausymas
ECON/9/00492
2020 m. spalio 27 d. 17.45–18.00 val.
8.	Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos dalinis keitimas dėl apmokestinamųjų asmenų registravimo Šiaurės Airijoje
ECON/9/03986
*	2020/0165(CNS)	COM(2020)0360 – C9-0279/2020

Pranešėja:

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

ECON


 
	Keitimasis nuomonėmis

9.	Kiti klausimai
10.	Kiti posėdžiai
2020 m. lapkričio 9 d., pirmadienis, 16.45–18.45 val.

