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Ekonomikas un monetārā komiteja

ECON(2020)1109_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Pirmdien, 2020. gada 9. novembrī, plkst. 16.45–18.45
Briselē
Telpa: József Antall (6Q2)
2020. gada 9. novembrī plkst. 16.45–17.45
1.	Darba kārtības pieņemšana
2.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
*** Balsošanas laiks ***
Sanāksmes vadītāja(-s) paziņos precīzu balsošanas par grozījumiem sākuma un beigu laiku.
Visi komitejas locekļi, kuri piedalīsies balsošanā par 3. un 4. punktu, balsos pa e-pastu, izmantojot drukātas balsošanas zīmes.
3.	Priekšlikums, ar kuru groza Regulu (ES) 2017/2402, ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, lai palīdzētu atgūties no Covid-19 pandēmijas
ECON/9/03674
***I	2020/0151(COD)	COM(2020)0282 – C9-0207/2020

Referents:

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

ECON


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 13. oktobrī plkst. 12.00
4.	Priekšlikums, ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz korekcijām vērtspapīrošanas regulējumā, lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanu, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju
ECON/9/03675
***I	2020/0156(COD)	COM(2020)0283 – C9-0208/2020

Referents:

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

ECON


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas
Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 13. oktobrī plkst. 12.00
Galīgā balsošana par 3. un 4. punktu ir paredzēta otrdien, 2020. gada 10. novembrī, no plkst. 8.30 līdz plkst. 9.30. Precīzus galīgās balsošanas sākuma un beigu laikus sekretariāts sanāksmes vadītāja(-s) vārdā paziņos pa e-pastu.
*** Balsošanas beigas ***
5.	Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana amatā
ECON/9/04403
	2020/0805(NLE)	N9-0055/2020 – C9-0331/2020

Referente:

Irene Tinagli (S&D)

Atbildīgā komiteja:

ECON


 
	Viedokļu apmaiņa ar Frank Elderson, izvēlēto amata kandidātu
2020. gada 9. novembrī plkst. 17.45–18.30
6.	Eiropas Statistikas pārvaldības konsultatīvās padomes (ESGAB) priekšsēdētāja iecelšana amatā
ECON/9/04469
	2020/0804(NLE)	N9-0057/2020 – C9-0333/2020

Atbildīgā komiteja:

ECON


 
	Viedokļu apmaiņa ar Aurel Schubert, kandidāts, kuru amatam ierosinājusi Padome
*** Balsošanas laiks ***
Visi deputāti, kas piedalās balsošanā par 7., 8. un 9. punktu, balsos, izmantojot EPVote lietotni. Balsošanas sesija notiks otrdien, 10. novembrī no plkst. 14.00 līdz 15.00. Precīzus balsojuma sākuma un beigu laikus pa e-pastu paziņos sekretariāts aanāksmes vadītāja(-s) vārdā.
7.	Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana amatā
ECON/9/04403
	2020/0805(NLE)	N9-0055/2020 – C9-0331/2020

Referente:

Irene Tinagli (S&D)

Atbildīgā komiteja:

ECON


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
8.	Eiropas Statistikas pārvaldības konsultatīvās padomes (ESGAB) priekšsēdētāja iecelšana amatā
ECON/9/04469
	2020/0804(NLE)	N9-0057/2020 – C9-0333/2020

Atbildīgā komiteja:

ECON


 
9.	Eiropas Statistikas pārvaldības konsultatīvā padome: padomes locekļu amata kandidātu izvirzīšana
ECON/9/04492
*** Balsošanas beigas ***
10.	Dažādi jautājumi
11.	Nākamās sanāksmes
Ceturtdien, 2020. gada 19. novembrī, plkst. 9.00–12.00

