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Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

ECON(2020)1109_1
ABBOZZ TA' AĠENDA
Laqgħa
It-Tnejn 9 ta' Novembru 2020, 16.45 – 18.45
Brussell
Sala: József Antall (6Q2)
Id-9 ta' Novembru 2020, 16.45 – 17.45
1.	Adozzjoni tal-aġenda
2.	Avviżi tal-president
*** Ħin għall-votazzjoni ***
Il-ħin preċiż tal-ftuħ u l-għeluq tal-votazzjoni dwar l-emendi jitħabbar mill-President.
Il-Membri kollha li jieħdu sehem fil-votazzjonijiet dwar il-punti 3 u 4 jivvutaw bl-email bl-użu ta' poloz tal-votazzjoni stampati.
3.	Emenda tar-Regolament (UE) 2017/2402 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata biex jgħin l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19
ECON/9/03674
***I	2020/0151(COD)	COM(2020)0282 – C9-0207/2020

Rapporteur:

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

ECON


 
	Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport
Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali
Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-13 ta' Ottubru 2020, 12.00
4.	Emenda tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' aġġustamenti għall-qafas ta' titolizzazzjoni bħala appoġġ għall-irkupru ekonomiku b'reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19
ECON/9/03675
***I	2020/0156(COD)	COM(2020)0283 – C9-0208/2020

Rapporteur:

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

ECON


 
	Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport
Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali
Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-13 ta' Ottubru 2020, 12.00
Il-votazzjoni finali dwar il-punti 3 u 4 hija skedata għat-Tlieta 10 ta' Novembru 2020 mit-8.30 sad-9.30. Il-ħinijiet preċiżi tal-ftuħ u l-għeluq tal-votazzjoni finali jitħabbru f'email mis-segretarjat f'isem il-President.
*** Għeluq tal-votazzjoni ***
5.	Ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew
ECON/9/04403
	2020/0805(NLE)	N9-0055/2020 – C9-0331/2020

Rapporteur:

Irene Tinagli (S&D)

Responsabbli:

ECON


 
	Skambju ta' fehmiet ma' Frank Elderson, kandidat magħżul għall-kariga
Id-9 ta' Novembru 2020, 17.45 – 18.30
6.	Ħatra tal-President tal-Bord Konsultattiv Ewropew għall-Governanza tal-Istatistika (ESGAB)
ECON/9/04469
	2020/0804(NLE)	N9-0057/2020 – C9-0333/2020

Responsabbli:

ECON


 
	Skambju ta' fehmiet ma' Aurel Schubert, kandidat propost mill-Kunsill għall-pożizzjoni
*** Ħin għall-votazzjoni ***
Il-Membri kollha li jieħdu sehem fil-votazzjonijiet dwar il-punti 7, 8 u 9 jivvutaw bl-applikazzjoni EPVote. Is-sessjoni ta' votazzjoni ssir it-Tlieta 10 ta' Novembru mis-14:00 sat-15:00. Il-ħinijiet preċiżi tal-ftuħ u l-għeluq tal-votazzjonijiet jitħabbru f'email mis-segretarjat f'isem il-President.
7.	Ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew
ECON/9/04403
	2020/0805(NLE)	N9-0055/2020 – C9-0331/2020

Rapporteur:

Irene Tinagli (S&D)

Responsabbli:

ECON


 
	Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport
8.	Ħatra tal-President tal-Bord Konsultattiv Ewropew għall-Governanza tal-Istatistika (ESGAB)
ECON/9/04469
	2020/0804(NLE)	N9-0057/2020 – C9-0333/2020

Responsabbli:

ECON


 
9.	Bord Konsultattiv Ewropew għall-Governanza tal-Istatistika: Nomini tal-Membri
ECON/9/04492
*** Għeluq tal-votazzjoni ***
10.	Kwistjonijiet varji
11.	Laqgħat li jmiss
Il-Ħamis, 19 ta' Novembru 2020, 09:00 - 12:00

