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Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

ECON(2020)1109_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. lapkričio 9 d., pirmadienis, 16.45–18.45 val.
Briuselis
Salė: József Antall (6Q2)
2020 m. lapkričio 9 d. 16.45–17.45 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Pirmininkės pranešimai
*** Balsavimas ***
Pirmininkė paskelbs tikslų balsavimo dėl pakeitimų pradžios ir pabaigos laiką.
Visi balsavime dėl 3 ir 4 punktų dalyvaujantys nariai balsuos e. paštu, naudodamiesi spausdintiniais balsavimo biuleteniais (balsavimo sąrašais).
3.	Dalinis Reglamento (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, keitimas siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 pandemijos
ECON/9/03674
***I	2020/0151(COD)	COM(2020)0282 – C9-0207/2020

Pranešėjas:

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

ECON


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. spalio 13 d. 12.00 val.
4.	Dalinis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 keitimas dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos patikslinimų, padarytų ekonomikos atsigavimui paremti reaguojant į COVID-19 pandemiją
ECON/9/03675
***I	2020/0156(COD)	COM(2020)0283 – C9-0208/2020

Pranešėjas:

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

ECON


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas
Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. spalio 13 d. 12.00 val.
Balsavimas dėl 3 ir 4 punktų numatytas 2020 m. lapkričio 10 d., antradienį, 8.30–9.30 val. Tikslų galutinio balsavimo pradžios ir pabaigos laiką pirmininkės vardu e. paštu praneš sekretoriatas.
*** Balsavimo pabaiga ***
5.	Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas
ECON/9/04403
	2020/0805(NLE)	N9-0055/2020 – C9-0331/2020

Pranešėja:

Irene Tinagli (S&D)

Atsakingas komitetas:

ECON


 
	Keitimasis nuomonėmis su atrinktu kandidatu į pareigas Franku Eldersonu

2020 m. lapkričio 9 d. 17.45–18.30 val.
6.	Europos statistikos valdymo patariamosios tarybos (ESVPT) pirmininko skyrimas
ECON/9/04469
	2020/0804(NLE)	N9-0057/2020 – C9-0333/2020

Atsakingas komitetas:

ECON


 
	Keitimasis nuomonėmis su Tarybos į šias pareigas pasiūlytu kandidatu Aureliu Schubertu

*** Balsavimas ***
Visi balsavime dėl 7, 8 ir 9 punktų dalyvaujantys nariai balsuos naudodamiesi taikomąja programa „EPVote“. Balsavimas vyks lapkričio 10 d., antradienį, 14.00–15.00 val. Tikslų balsavimo pradžios ir pabaigos laiką pirmininkės vardu e. paštu praneš sekretoriatas.
7.	Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas
ECON/9/04403
	2020/0805(NLE)	N9-0055/2020 – C9-0331/2020

Pranešėja:

Irene Tinagli (S&D)

Atsakingas komitetas:

ECON


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

8.	Europos statistikos valdymo patariamosios tarybos (ESVPT) pirmininko skyrimas
ECON/9/04469
	2020/0804(NLE)	N9-0057/2020 – C9-0333/2020

Atsakingas komitetas:

ECON


 
9.	Europos statistikos valdymo patariamoji taryba: kandidatų į tarybą skyrimas
ECON/9/04492
*** Balsavimo pabaiga ***
10.	Kiti klausimai
11.	Kiti posėdžiai
2020 m. lapkričio 19 d., ketvirtadienis, 9.00–12.00 val.

