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Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

ECON(2020)1202_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45 και από 16.45 έως 18.45
Βρυξέλλες
Αίθουσα: József Antall (4Q2)
2 Δεκεμβρίου 2020, από 13.45 έως 15.45

1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων
	10 Σεπτεμβρίου 2020	PV – PE660.324v01-00
28 Σεπτεμβρίου 2020	PV – PE659.070v01-00
12 Οκτωβρίου 2020	PV – PE659.063v01-00
27 Οκτωβρίου 2020	PV – PE660.267v01-00
9 Νοεμβρίου 2020	PV – PE660.389v01-00
19 Νοεμβρίου 2020	PV – PE660.456v01-00

*** Ώρα των ψηφοφοριών ***

Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης των ψηφοφοριών, που έχουν προγραμματιστεί προσωρινά από τις 13.45 έως τις 14.45, θα ανακοινωθεί από την πρόεδρο.

Όλα τα μέλη της επιτροπής που συμμετέχουν στις ψηφοφορίες θα ψηφίσουν χρησιμοποιώντας το σύστημα EPvote.
4.	Πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων
ECON/9/02237
***II	2016/0365(COD)	09644/1/2020 – C9-0376/2020
		T8-0300/2019

Συνεισηγητές:

Marek Belka (S&D)
Johan Van Overtveldt (ECR)
PR – PE660.084v01-00
Επί της ουσίας:

ECON


 
	Έγκριση του σχεδίου σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση
5.	Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4, 7, 9 και 16
ECON/9/04500
	2020/2851(RPS)	D069602/01

Επί της ουσίας:

ECON


Γνωμοδοτήσεις:

JURI
 
	Έγκριση σύστασης για «πρώιμη μη διατύπωση αντίρρησης»

*** Λήξη των ψηφοφοριών ***
6.	Δημόσια ακρόαση με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων ενδιαφερόμενων μερών με θέμα τη βελτίωση της λογοδοσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
ECON/9/04714
2 Δεκεμβρίου 2020, από 16.45 έως 17.45

7.	Παρουσίαση της μελέτης σχετικά με τις επιλογές όσον αφορά την επανεξέταση της στρατηγικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ
ECON/9/04720
	Ανταλλαγή απόψεων με τον Αθανάσιο Ορφανίδη, από κοινού συντάκτη της μελέτης
2 Δεκεμβρίου 2020, από 17.45 έως 18.45

8.	Παρουσίαση της ταχείας αξιολόγησης από ομοτίμους σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ESMA/2014/1293) από την BaFin και την FREP στο πλαίσιο της υπόθεσης Wirecard
ECON/9/04721
	Ανταλλαγή απόψεων με τον Steven Maijoor, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών
9.	Διάφορα
10.	Προσεχείς συνεδριάσεις
Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020, από τις 11.00 έως τις 13.00 (ECON-EMPL)
Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020, από τις 9.00 έως τις 11.00

