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Utskottet för ekonomi och valutafrågor

ECON(2021)0125_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Måndagen den 25 januari 2021 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45
Bryssel
Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002)
25 januari 2021 kl. 13.45–14.45

1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Meddelanden från ordföranden
3.	Ekonomisk dialog och diskussion med Eurogruppens ordförande Paschal Donohoe
ECON/9/00481
25 januari 2021 kl. 14.45–15.45

4.	Utnämning av vice ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd
ECON/9/05089
	2020/0910(NLE)	N9-0080/2020 – C9-0425/2020

Föredragande:

Irene Tinagli (S&D)

Ansvarigt utskott:

ECON


 
	Diskussion med Frank Elderson, den kandidat som valts till befattningen

*** Omröstning ***

Den exakta tiden för öppnandet och avslutandet av slutomröstningarna om punkterna 4, 5 och 6 planeras till tisdagen den 26 januari 2020 kl. 15.00–16.00. Sekretariatet kommer att på ordförandens vägnar via e-post meddela exakt vilken tid slutomröstningen kommer att inledas och avslutas.
5.	Utnämning av vice ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd
ECON/9/05089
	2020/0910(NLE)	N9-0080/2020 – C9-0425/2020

Föredragande:

Irene Tinagli (S&D)

Ansvarigt utskott:

ECON


 
	Antagande av förslag till betänkande
6.	Kommissionens delegerade förordning om ändring av de tekniska tillsynsstandarder som fastställs i de delegerade förordningarna (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 och (EU) 2016/1178 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt
ECON/9/04984
	2020/2943(DEA)	C(2020)09148




RE – PE663.073v01-00
Ansvarigt utskott:

ECON


 
	Antagande av en rekommendation om att tidigt meddela att man inte har för avsikt att invända
7.	Kommissionens delegerade förordning om ändring av tekniska standarder i delegerad förordning (EU) 2016/2251 vad gäller de tidpunkter då vissa riskhanteringsförfaranden börjar gälla för utväxling av säkerheter
ECON/9/04983
	2020/2942(DEA)	C(2020)09147




RE – PE663.074v01-00
Ansvarigt utskott:

ECON


 
	Antagande av en rekommendation om att tidigt meddela att man inte har för avsikt att invända

*** Omröstningen avslutas ***
25 januari 2021 kl. 16.45–17.45

8.	Strukturerad dialog med Mairead McGuinness, kommissionsledamot med ansvar för finansiella tjänster, finansiell stabilitet och kapitalmarknadsunionen

ECON/9/05103
25 januari 2021 kl. 17.45–18.45

9.	Ekonomisk dialog och diskussion med João Leão, ordförande för Ekofin och Portugals finansminister
ECON/9/03644
10.	Övriga frågor
11.	Kommande sammanträden
Måndagen den 1 februari 2021, kl. 16.45–19.45

