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Výbor pre hospodárske a menové veci

ECON(2021)0125_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 25. januára 2021 od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.45 h
Brusel
Miestnosť: Paul-Henri Spaak (1A002)
25. januára 2021 od 13.45 do 14.45 h

1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Hospodársky dialóg a výmena názorov s predsedom Euroskupiny Paschalom Donohoeom
ECON/9/00481
25. januára 2021 od 14.45 do 15.45 h

4.	Vymenovanie podpredsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky
ECON/9/05089
	2020/0910(NLE)	N9-0080/2020 – C9-0425/2020

Spravodajkyňa:

Irene Tinagli (S&D)

Gestorský výbor:

ECON


 
	výmena názorov s Frankom Eldersonom, kandidátom vybraným na túto pozíciu

*** Hlasovanie ***

Presný termín záverečného hlasovania o bodoch 4, 5 a 6 je naplánovaný na utorok 26. januára od 15.00 do 16.00 h. Presný čas začatia a ukončenia záverečného hlasovania oznámi sekretariát v mene predsedníctva e-mailom.
5.	Vymenovanie podpredsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky
ECON/9/05089
	2020/0910(NLE)	N9-0080/2020 – C9-0425/2020

Spravodajkyňa:

Irene Tinagli (S&D)

Gestorský výbor:

ECON


 
	prijatie návrhu správy
6.	Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovaných nariadeniach (EÚ) 2015/2205, (EÚ) 2016/592 a (EÚ) 2016/1178, pokiaľ ide o dátum, ku ktorému nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre určité typy zmlúv
ECON/9/04984
	2020/2943(DEA)	C(2020)09148




RE – PE663.073v01-00
Gestorský výbor:

ECON


 
	prijatie odporúčania pre „skoré oznámenie o nevznesení námietky“
7.	Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2016/2251, pokiaľ ide o načasovanie začatia uplatňovania určitých postupov riadenia rizík na účely výmeny kolaterálu
ECON/9/04983
	2020/2942(DEA)	C(2020)09147




RE – PE663.074v01-00
Gestorský výbor:

ECON


 
	prijatie odporúčania pre „skoré oznámenie o nevznesení námietky“

*** Koniec hlasovania ***
25. januára 2021 od 16.45 do 17.45 h

8.	Štruktúrovaný dialóg s komisárkou pre finančné služby, finančnú stabilitu a úniu kapitálových trhov Mairead McGuinnessovou

ECON/9/05103
25. januára 2021 od 17.45 do 18.45 h

9.	Hospodársky dialóg a výmena názorov s predsedom ECOFIN-u a ministrom financií Portugalska Joãom Leãom
ECON/9/03644
10.	Rôzne otázky
11.	Nasledujúce schôdze
pondelok 1. februára 2021 od 16.45 do 19.45 h

