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Commissie economische en monetaire zaken

ECON(2020)1202_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Woensdag 2 december 2020, 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: József Antall (4Q2)
2 december 2020, 13.45 - 15.45 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Goedkeuring van notulen van vergaderingen
	10 september 2020	PV – PE660.324v01-00
28 september 2020	PV – PE659.070v01-00
12 oktober 2020	PV – PE659.063v01-00
27 oktober 2020	PV – PE660.267v01-00
9 november 2020	PV – PE660.389v01-00
19 november 2020	PV – PE660.456v01-00
*** Stemming ***
Het precieze tijdstip van de opening en sluiting van de stemming, voorlopig gepland van 13.45 tot 14.45 uur, wordt door de voorzitter meegedeeld.
Alle leden die deelnemen aan de stemming brengen hun stem uit met behulp van EPvote.
4.	Kader voor herstel en afwikkeling van centrale wederpartijen
ECON/9/02237
***II	2016/0365(COD)	09644/1/2020 – C9-0376/2020
		T8-0300/2019

Corapporteurs:

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

ECON


 
	Goedkeuring ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing
5.	Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard 39 en International Financial Reporting Standards 4, 7, 9 en 16 betreft (Voor de EER relevante tekst)
ECON/9/04500
	2020/2851(RPS)	D069602/01

Bevoegd:

ECON


Adviezen:

JURI
 
	Aanneming van een aanbeveling voor “vroegtijdige verklaring van geen bezwaar”
*** Einde stemming ***
6.	Openbare hoorzitting met deskundigen en vertegenwoordigers van belanghebbenden over het versterken van de verantwoordingsplicht van de Europese Centrale Bank
ECON/9/04714
2 december 2020, 16.45 - 17.45 uur
7.	Presentatie van de studie over de opties voor de toetsing van de monetaire beleidsstrategie van de ECB
ECON/9/04720
	Gedachtewisseling met Athanasios Orphanides, medeauteur van de studie
2 december 2020, 17.45 - 18.45 uur
8.	Presentatie: versnelde intercollegiale toetsing van de toepassing van de richtsnoeren betreffende verplichte financiële informatie (ESMA/2014/1293) door de BaFin en de DPR in de context van Wirecard
ECON/9/04721
	Gedachtewisseling met Steven Maijoor, voorzitter van de Europese Autoriteit voor effecten en markten
9.	Rondvraag
10.	Volgende vergaderingen
Maandag 7 december 2020, 11.00 - 13.00 uur (ECON-EMPL)
Donderdag 10 december 2020, 9.00 - 11.00 uur

