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Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

ECON(2020)1109_1
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA
Sjednica
ponedjeljak 9. studenoga 2020., 16:45 – 18:45
Bruxelles
Dvorana: József Antall (6Q2)
9. studenoga 2020., 16:45 – 17:45
1.	Usvajanje dnevnog reda
2.	Priopćenja predsjedateljice
*** Glasovanje ***
Točno vrijeme početka i kraja glasovanja o amandmanima obznanit će predsjedateljica.
Svi zastupnici koji sudjeluju u glasovanju u točkama 3. i 4. glasovat će putem e-pošte koristeći ispisani glasački listić - liste za glasovanje
3.	Izmjena Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19
ECON/9/03674
***I	2020/0151(COD)	COM(2020)0282 – C9-0207/2020

Izvjestitelj:

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

ECON


 
	Usvajanje nacrta izvješća
	Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora
	Rok za podnošenje amandmana: 13. listopada 2020., 12:00

4.	Izmjena Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu prilagodbi sekuritizacijskog okvira radi potpore gospodarskom oporavku u kontekstu pandemije bolesti COVID-19
ECON/9/03675
***I	2020/0156(COD)	COM(2020)0283 – C9-0208/2020

Izvjestitelj:

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

ECON


 
	Usvajanje nacrta izvješća
	Glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora
	Rok za podnošenje amandmana: 13. listopada 2020., 12:00

Konačno glasovanje o točkama 3. i 4. je u utorak, 10. studenoga 2020., od 8:30 do 9:30. Točno vrijeme početka i kraja konačnog glasovanja u ime predsjedateljice će elektronskom poštom javiti tajništvo.
*** Kraj glasovanja ***
5.	Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke
ECON/9/04403
	2020/0805(NLE)	N9-0055/2020 – C9-0331/2020

Izvjestiteljica:

Irene Tinagli (S&D)

Nadležni odbor:

ECON


 
	Razmjena gledišta s Frankom Eldersonom, kandidatom odabranim za položaj

9. studenoga 2020., 17:45 – 18:30
6.	Imenovanje predsjednika Europskog savjetodavnoga odbora za upravljanje statističkim podacima (ESGAB)
ECON/9/04469
	2020/0804(NLE)	N9-0057/2020 – C9-0333/2020

Nadležni odbor:

ECON


 
	Razmjena gledišta s Aurelom Schubertom, kandidatom za položaj kojeg je predložilo Vijeće

*** Glasovanje ***
Svi zastupnici koji sudjeluju u glasovanju u točkama 7., 8. i 9. glasovat će korištenjem aplikacije EPVote. Glasovanje će se održati u utorak, 10. studenoga, od 14:00 do 15:00. Točno vrijeme početka i kraja glasovanja u ime predsjedateljice će elektronskom poštom javiti tajništvo.
7.	Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke
ECON/9/04403
	2020/0805(NLE)	N9-0055/2020 – C9-0331/2020

Izvjestiteljica:

Irene Tinagli (S&D)

Nadležni odbor:

ECON


 
	Usvajanje nacrta izvješća

8.	Imenovanje predsjednika Europskog savjetodavnoga odbora za upravljanje statističkim podacima (ESGAB)
ECON/9/04469
	2020/0804(NLE)	N9-0057/2020 – C9-0333/2020

Nadležni odbor:

ECON


 
9.	Europski savjetodavni odbor za upravljanje statističkim podacima: imenovanje članova odbora
ECON/9/04492
*** Kraj glasovanja ***
10.	Razno
11.	Sljedeće sjednice
Četvrtak, 19. studenoga 2020., 9:00 – 12:00

