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2021. március 4., 9.00–10.15

1. A napirend elfogadása

2. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:
 2021. február 1–4. PV – PE681.053v01-00

3. Az elnök közleményei

4. Jelentés a folyamatban levő intézményközi tárgyalásokról

*** Szavazás ***

Az 5., 6., 7. és 8. napirendi ponthoz tartozó szavazásokon részt vevő valamennyi képviselő az 
EPvote szavazási rendszeren keresztül adja le szavazatát.

Az 5. és 6. napirendi pont módosításaira vonatkozó szavazás pontos kezdő és záró időpontját 
– amelyre az ideiglenes ütemezés szerint 9.00 és 9.45 között kerül sor – az elnök jelenti majd 
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be.

Az 5., 6., 7. és 8. napirendi pontokkal kapcsolatos zárószavazásokra ideiglenes ütemezés 
szerint 11.15 és 12.00 között kerül sor. A zárószavazás pontos kezdő és befejező időpontját 
az elnök nevében a titkárság fogja e-mailben közölni.

5. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: Éves fenntartható
növekedési stratégia, 2021
ECON/9/04954

2021/2004(INI)

Előadó:
Enikő Győri (PPE) AM – PE663.212v01-00

Illetékes:
ECON*

Vélemény:
BUDG*, ENVI

 Jelentéstervezet elfogadása
 A módosítások előterjesztésének határideje: 2021. január 18., 18.00

6. Az euró nemzetközi szerepének erősítése
ECON/9/02624

2020/2037(INI)

Előadó:
Danuta Maria Hübner (PPE) PR – PE650.386v01-00

AM – PE663.042v01-00
Illetékes:

ECON
Vélemény:

INTA
 Jelentéstervezet elfogadása
 A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. december 17., 12.00

7. A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/2361 
felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Egységes Szanálási Testület igazgatási 
kiadásaihoz nyújtott hozzájárulások befizetésére vonatkozó rendelkezések 
tekintetében történő módosításáról
ECON/9/05371

2021/2562(DEA) C(2021)00766

Illetékes:
ECON

 Ajánlás elfogadása a kifogásról való korai lemondáshoz

8. A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2013/36/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények 
azonosítására és a globálisan rendszerszinten jelentős intézmények 
alkategóriáinak meghatározására alkalmazott módszertan részletes leírására 
vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről 
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szóló 1222/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról
ECON/9/05364

2021/2561(DEA) C(2021)00772

Illetékes:
ECON

 Ajánlás elfogadása a kifogásról való korai lemondáshoz

*** Szavazás vége ***

9. Gazdasági párbeszéd és eszmecsere a 2020. évi európai szemeszter őszi 
költségvetési csomagjáról és a Covid19 kapcsán a költségvetési politika 
válaszlépéseiről a következők részvételével:

- Valdis Dombrovskis, az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnök 
és
- Paolo Gentiloni, gazdaságpolitikai biztos
ECON/9/05425

2021. március 4., 10.15–11.00

10. Eszmecsere Aurel Schuberttel, az európai statisztikairányítási tanácsadó testület 
(ESGAB) elnökével
ECON/9/00493

11. Egyéb kérdések

12. Következő ülés(ek)

2021. március 18., csütörtök, 9.00–12.30
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