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Parlamento Europeu

2019-2024

Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários

ECON(2020)1027_1

PROJETO DE ORDEM DO DIA

Reunião

Terça-feira, 27 de outubro de 2020, 13.45–15.45 e 16.45–18.45

Bruxelas

Sala: József Antall (6Q2)

27 de outubro de 2020, 13.45–15.00

1. Aprovação da ordem do dia

*** Período de votação ***

A hora exata do início e do fim da votação das alterações será anunciada pela presidência.

Todos os deputados que participam na votação (presentes na sala de reuniões ou através de 
votação à distância) votam por correio eletrónico, utilizando boletins de voto impressos.

2. Proposta de DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 
que altera a Diretiva 2014/65/UE no respeitante aos requisitos de informação, à
governação dos produtos e aos limites às posições a fim de contribuir para a 
recuperação na sequência da pandemia de COVID-19
ECON/9/03676
***I 2020/0152(COD) COM(2020)0280 – C9-0210/2020

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

Fundo:
ECON

Pareceres:
DEVE
ITRE Decisão: não emitir parecer

 Aprovação do projeto de relatório
 Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
 Prazo para a apresentação de alterações: 9 de outubro de 2020, 12.00

3. Regulamento que altera o Regulamento (UE) 2017/2402, que estabelece um 
regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização 
simples, transparente e padronizada, a fim de apoiar a recuperação da pandemia 
de COVID-19
ECON/9/03674
***I 2020/0151(COD) COM(2020)0282 – C9-0207/2020

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

AM – PE658.992v01-00
Fundo:

ECON

 Aprovação do projeto de relatório
 Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
 Prazo para a apresentação de alterações: 13 de outubro de 2020, 12.00

4. Regulamento que altera o Regulamento (UE) n.º 575/2013 no respeitante aos 
ajustamentos ao quadro de titularização para apoiar a recuperação económica 
em resposta à pandemia de COVID-19 
ECON/9/03675
***I 2020/0156(COD) COM(2020)0283 – C9-0208/2020

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

AM – PE658.993v01-00
Fundo:

ECON

 Aprovação do projeto de relatório
 Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais
 Prazo para a apresentação de alterações: 13 de outubro de 2020, 12.00

As votações finais estão previstas para quarta-feira, 28 de outubro de 2020, das 09.00 às 
10.00. A hora exata do início e do fim da votação final será comunicada por correio 
eletrónico pelo secretariado, em nome da presidência.

*** Fim da votação ***
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5. Audição pública com Andrea Enria, Presidente do Conselho de Supervisão do 
BCE
ECON/9/00490

27 de outubro de 2020, 15.00–15.45

6. Controlo dos atos delegados e das medidas de execução
ECON/9/02496
 Troca de pontos de vista sobre a Norma Internacional de Relato Financeiro 17 

(IFRS) - Contratos de seguro

27 de outubro de 2020, 16.45–17.45

7. Audição pública com Elke König, presidente do Conselho Único de Resolução 
(CUR)
ECON/9/00492

27 de outubro de 2020, 17.45–18.00

8. Proposta de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2006/112/CE relativa ao 
sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado no que diz respeito à
identificação dos sujeitos passivos na Irlanda do Norte
ECON/9/03986
* 2020/0165(CNS) COM(2020)0360 – C9-0279/2020

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

Fundo:
ECON

 Troca de pontos de vista

9. Diversos

10. Próximas reuniões

Segunda-feira, 9 de novembro de 2020, das 16.45 às 18.45
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