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Komisja Gospodarcza i Monetarna
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PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 27 października 2020 r., w godz. 13.45 – 15.45 i 16.45 – 18.45

Bruksela

Sala: József Antall (6Q2)

27 października 2020 r., w godz. 13.45 – 15.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

*** Głosowanie ***

Przewodnicząca ogłosi dokładną godzinę otwarcia i zamknięcia głosowania nad 
poprawkami.

Wszyscy posłowie biorący udział w głosowaniu – obecni na sali posiedzeń lub uczestniczący 
zdalnie – będą głosować za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu 
wydrukowanych papierowych list do głosowania.

2. Zmiana dyrektywy 2014/65/UE w zakresie wymogów informacyjnych, 
zarządzania produktami i limitów pozycji w celu wsparcia odbudowy w 
następstwie pandemii COVID-19
ECON/9/03676
***I 2020/0152(COD) COM(2020)0280 – C9-0210/2020
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Sprawozdawca:
Markus Ferber (PPE) PR – PE657.375v01-00

AM – PE658.929v01-00
Przedm. właśc.:

ECON
Opiniodawcza:

DEVE
ITRE Decyzja: brak opinii

 

 Przyjęcie projektu sprawozdania
 Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji 

międzyinstytucjonalnych
 Termin składania poprawek: 9 października 2020 r., godz. 12.00

3. Zmiana rozporządzenia (UE) 2017/2402 w sprawie ustanowienia ogólnych ram 
dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i 
standardowych sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy po pandemii COVID-19
ECON/9/03674
***I 2020/0151(COD) COM(2020)0282 – C9-0207/2020

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

AM – PE658.992v01-00
Przedm. właśc.:

ECON
 

 Przyjęcie projektu sprawozdania
 Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji 

międzyinstytucjonalnych
 Termin składania poprawek: 13 października 2020 r., godz. 12.00

4. Zmiana rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do dostosowań ram 
sekurytyzacji w celu wsparcia odbudowy gospodarczej w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19
ECON/9/03675
***I 2020/0156(COD) COM(2020)0283 – C9-0208/2020

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

AM – PE658.993v01-00
Przedm. właśc.:

ECON
 

 Przyjęcie projektu sprawozdania
 Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji 

międzyinstytucjonalnych
 Termin składania poprawek: 13 października 2020 r., godz. 12.00

Głosowania końcowe planowane są na środę 28 października w godz. 9.00-10.00. 
Informacja o dokładnym czasie otwarcia i zamknięcia głosowania końcowego zostanie 
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przekazana przez sekretariat w imieniu przewodniczącej drogą mailową.

*** Koniec głosowania ***

5. Wysłuchanie publiczne z udziałem Andrei Enrii, przewodniczącego Rady ds. 
Nadzoru EBC
ECON/9/00490

27 października 2020 r., w godz. 15.00 – 15.45

6. Kontrola aktów delegowanych i środków wykonawczych
ECON/9/02496
 Wymiana poglądów na temat Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości 

Finansowej (MSSF) 17 - Umowy ubezpieczeniowe.

27 października 2020 r., w godz. 16.45 – 17.45

7. Wysłuchanie publiczne Elke König, przewodniczącej Jednolitej Rady ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
ECON/9/00492

27 października 2020 r., w godz. 17.45 – 18.00

8. Zmiana dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej w zakresie identyfikacji podatników w Irlandii Północnej
ECON/9/03986
* 2020/0165(CNS) COM(2020)0360 – C9-0279/2020

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

Przedm. właśc.:
ECON

 

 Wymiana poglądów

9. Sprawy różne

10. Następne posiedzenia
Poniedziałek 9 listopada 2020 r. w godz. 16.45–18.45


