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Europaparlamentet

2019-2024

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

ECON(2020)1027_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 27 oktober 2020 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45

Bryssel

Lokal: József Antall (6Q2)

27 oktober 2020 kl. 13.45–15.00

1. Godkännande av föredragningslistan

*** Omröstning ***

Ordföranden kommer att meddela exakt vilken tid omröstningen om ändringsförslagen 
kommer att inledas och avslutas.

Alla ledamöter som deltar i omröstningen – både de som befinner sig i 
sammanträdeslokalen och de som deltar på distans – röstar via e-post med hjälp av 
utskrivna röstblanketter

2. Ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning 
och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin
ECON/9/03676
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***I 2020/0152(COD) COM(2020)0280 – C9-0210/2020

Föredragande:
Markus Ferber (PPE) PR – PE657.375v01-00

AM – PE658.929v01-00
Ansvarigt utskott:

ECON
Rådgivande utskott:

DEVE
ITRE Beslut: inget yttrande

 Antagande av förslag till betänkande
 Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 9 oktober 2020 kl. 12.00

3. Ändring av förordning (EU) 2017/2402 om inrättande av ett särskilt ramverk för 
värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, 
transparent och standardiserad värdepapperisering för att stödja 
återhämtningen efter covid-19-pandemin
ECON/9/03674
***I 2020/0151(COD) COM(2020)0282 – C9-0207/2020

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

AM – PE658.992v01-00
Ansvarigt utskott:

ECON

 Antagande av förslag till betänkande
 Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 13 oktober 2020 kl. 12.00

4. Ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller anpassningar av ramverket 
för värdepapperisering för att stödja den ekonomiska återhämtningen efter 
covid-19-pandemin
ECON/9/03675
***I 2020/0156(COD) COM(2020)0283 – C9-0208/2020

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

AM – PE658.993v01-00
Ansvarigt utskott:

ECON

 Antagande av förslag till betänkande
 Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 13 oktober 2020 kl. 12.00

Slutomröstningarna planeras till onsdagen den 28 oktober 2020 kl. 9.00–10.00. 
Sekretariatet kommer att på ordförandens vägnar via e-post meddela exakt vilken tid 
slutomröstningen kommer att inledas och avslutas.
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*** Omröstningen avslutas ***

5. Offentlig utfrågning med Andrea Enria, ordförande i ECB:s tillsynsnämnd
ECON/9/00490

27 oktober 2020 kl. 15.00–15.45

6. Granskning av delegerade akter och genomförandeåtgärder
ECON/9/02496
 Diskussion om International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 –

Försäkringsavtal.

27 oktober 2020 kl. 16.45–17.45

7. Offentlig utfrågning med Elke König, ordförande för den gemensamma 
resolutionsnämndens ledning
ECON/9/00492

27 oktober 2020 kl. 17.45–18.00

8. Ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt 
vad gäller identifiering av beskattningsbara personer i Nordirland
ECON/9/03986
* 2020/0165(CNS) COM(2020)0360 – C9-0279/2020

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

Ansvarigt utskott:
ECON

 Diskussion

9. Övriga frågor

10. Kommande sammanträden

Måndagen den 9 november 2010, kl. 16.45–18.45
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