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Ekonomikas un monetārā komiteja

ECON(2020)1027_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Otrdien, 2020. gada 27. oktobrī, plkst. 13.45–15.45 un plkst. 16.45–18.45
Briselē
Telpa: József Antall (6Q2)
2020. gada 27. oktobrī plkst. 13.45–15.00
1.	Darba kārtības pieņemšana
*** Balsošanas laiks ***
Sanāksmes vadītāja(-s) paziņos precīzu balsošanas par grozījumiem sākuma un beigu laiku.
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā (gan sanāksmju telpā klātesošie, gan tie, kuri piedalīsies attālināti), balsos pa e-pastu, izmantojot drukātas balsošanas zīmes.
2.	Priekšlikums, ar ko Direktīvu 2014/65/ES groza attiecībā uz informācijas prasībām, produktu pārvaldību un pozīciju limitiem, lai veicinātu atveseļošanos no Covid-19 pandēmijas
ECON/9/03676
***I	2020/0152(COD)	COM(2020)0280 – C9-0210/2020

Referents:

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

ECON


Atzinumi:

DEVE



ITRE
Lēmums: atzinumu nesniegt

 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 9. oktobrī plkst. 12.00
3.	Priekšlikums, ar kuru groza Regulu (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 pandēmijas
ECON/9/03674
***I	2020/0151(COD)	COM(2020)0282 – C9-0207/2020

Referents:

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

ECON


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 13. oktobrī plkst. 12.00
4.	Priekšlikums, ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz korekcijām vērtspapīrošanas regulējumā, lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanu, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju
ECON/9/03675
***I	2020/0156(COD)	COM(2020)0283 – C9-0208/2020

Referents:

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

ECON


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 13. oktobrī plkst. 12.00
Galīgā balsošana ir paredzēta trešdien, 2020. gada 28. oktobrī, no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.00. Precīzus galīgās balsošanas sākuma un beigu laikus sekretariāts sanāksmes vadītāja(-s) vārdā paziņos pa e-pastu.
*** Balsošanas beigas ***
5.	Publiska uzklausīšana, piedaloties ECB Uzraudzības padomes priekšsēdētājam Andrea Enria
ECON/9/00490
2020. gada 27. oktobrī plkst. 15.00–15.45
6.	Deleģēto aktu un īstenošanas pasākumu rūpīga pārbaude
ECON/9/02496
	Viedokļu apmaiņa par Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) Nr. 17 “Apdrošināšanas līgumi”
2020. gada 27. oktobrī plkst. 16.45–17.45
7.	Atklāta uzklausīšana, piedaloties Vienotā noregulējuma valdes (VNV) priekšsēdētājai Elke König
ECON/9/00492
2020. gada 27. oktobrī plkst. 17.45–18.00
8.	Grozījumu izdarīšana Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecībā uz nodokļu maksātāju identifikāciju Ziemeļīrijā
ECON/9/03986
*	2020/0165(CNS)	COM(2020)0360 – C9-0279/2020

Referente:

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

ECON


 
	Viedokļu apmaiņa
9.	Dažādi jautājumi
10.	Nākamās sanāksmes
Pirmdien, 2020. gada 9. novembrī, plkst. 16.45-18.45

