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Økonomi- og Valutaudvalget

ECON(2020)1119_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Torsdag den 19. november 2020 kl. 9.00-12.00
Bruxelles
Mødelokale: József Antall (4Q1)
Den 19. november 2020 kl. 9.00-11.00
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
*** Afstemning ***
Det nøjagtige tidspunkt for åbningen og afslutningen af afstemningen om ændringsforslagene meddeles af formanden.
Alle medlemmer, der deltager i afstemningen under punkt 3, 4 og 5, afgiver deres stemme ved brug af afstemningssystemet EPvote.
3.	Ændring af forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår undtagelsen for visse valutabenchmarks fra tredjelande og udpegelse af erstatningsbenchmarks for visse benchmarks, som snart ophører
ECON/9/03679
***I	2020/0154(COD)	COM(2020)0337 – C9-0209/2020

Ordfører:

Caroline Nagtegaal (Renew)
PR – PE658.859v01-00
AM – PE660.111v01-00
Kor.udv.:

ECON


Udtalelser:

ITRE
 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger
Frist for ændringsforslag: den 28. oktober 2020 kl. 12.00
4.	Ændring af forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår EU-genopretningsprospektet og målrettede justeringer for finansielle formidlere med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien
ECON/9/03672
***I	2020/0155(COD)	COM(2020)0281 – C9-0206/2020

Ordfører:

Ondřej Kovařík (Renew)
PR – PE658.908v01-00
AM – PE660.110v01-00
Kor.udv.:

ECON


Udtalelser:

IMCO
 
	Vedtagelse af udkast til betænkning
Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger
Frist for ændringsforslag: den 28. oktober 2020 kl. 12.00
5.	Styrkelse af gennemsigtigheden og integriteten i EU-institutionerne gennem oprettelse af et uafhængigt etisk organ i EU
ECON/9/03621
	2020/2133(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Derk Jan Eppink (ECR)
PA – PE657.256v01-00
AM – PE658.867v01-00
Kor.udv.:

AFCO*
Daniel Freund (Verts/ALE)

Udtalelser:

CONT, ECON, JURI*, PETI
 
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 6. oktober 2020 kl. 12.00
Den endelige afstemning om punkt 3, 4 og 5 er planlagt til torsdag den 19. november 2020 fra kl. 14.00-15.00. Det nøjagtige tidspunkt for åbningen og afslutningen af den endelige afstemning meddeles i en e-mail fra sekretariatet på vegne af formanden.
*** Afstemning afsluttet ***
6.	Monetær dialog med Christine Lagarde, formand for Den Europæiske Centralbank
ECON/9/01878
Den 19. november 2020 kl. 11.00-12.00
7.	Offentlig høring med Christine Lagarde, formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici
ECON/9/00485
8.	Diverse sager
9.	Næste møder
onsdag den 2. december 2020 kl. 13.45-15.45 & 16.45-18.45

