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Výbor pre hospodárske a menové veci

ECON(2020)1027_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
utorok 27. októbra 2020 od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.45 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (6Q2)
27. októbra 2020 od 13.45 do 15.00 h
1.	Prijatie programu schôdze
*** Hlasovanie ***
Presný čas začatia a ukončenia hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch oznámi predsedníctvo.
Všetci poslanci, ktorí hlasujú v zasadacej miestnosti alebo na diaľku, zašlú svoje hlasy e-mailom, pričom použijú vytlačené hlasovacie zoznamy
2.	Zmena smernice 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19
ECON/9/03676
***I	2020/0152(COD)	COM(2020)0280 – C9-0210/2020

Spravodajca:

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

ECON


Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE



ITRE
Rozhodnutie: bez stanoviska

 
	prijatie návrhu správy
Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 9. október 2020, 12.00 h
3.	Zmena nariadenia (EÚ) 2017/2402, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19
ECON/9/03674
***I	2020/0151(COD)	COM(2020)0282 – C9-0207/2020

Spravodajca:

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

ECON


 
	prijatie návrhu správy
Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 13. október 2020, 12.00 h
4.	Zmena nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o úpravy sekuritizačného rámca na podporu obnovy hospodárstva v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19
ECON/9/03675
***I	2020/0156(COD)	COM(2020)0283 – C9-0208/2020

Spravodajca:

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

ECON


 
	prijatie návrhu správy
Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 13. október 2020, 12.00 h
Záverečné hlasovanie je naplánované na stredu 28. októbra 2020 od 9.00 do 10.00 h. Presný čas začatia a ukončenia záverečného hlasovania oznámi sekretariát v mene predsedníctva e-mailom.
*** Koniec hlasovania ***
5.	Verejné vypočutie s Andreom Enriom, predsedom Rady pre dohľad ECB
ECON/9/00490
27. októbra 2020 od 15.00 do 15.45 h
6.	Preskúmanie delegovaných aktov a vykonávacích opatrení
ECON/9/02496
	výmena názorov na tému Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 17 – Poistné zmluvy
27. októbra 2020 od 16.45 do 17.45 h
7.	Verejné vypočutie s Elke Königovou, predsedníčkou Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB)
ECON/9/00492
27. októbra 2020 od 17.45 do 18.00 h
8.	Zmena smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o identifikáciu zdaniteľných osôb v Severnom Írsku
ECON/9/03986
*	2020/0165(CNS)	COM(2020)0360 – C9-0279/2020

Spravodajkyňa:

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

ECON


 
	výmena názorov
9.	Rôzne otázky
10.	Nasledujúce schôdze
pondelok 9. novembra 2020 od 16.45 do 18.45 h

