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Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

ECON(2021)0304_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2021 m. kovo 4 d., ketvirtadienis, 9.00–11.00 val.
Briuselis
Salė: József Antall (4Q1)
2021 m. kovo 4 d. 9.00–10.15 val.
1.	Darbotvarkės tvirtinimas
2.	Posėdžių protokolų tvirtinimas:
	2021 m. vasario 1–4 d.	PV – PE681.053v01-00

3.	Pirmininko pranešimai
4.	Vykstančių tarpinstitucinių derybų ataskaita
*** Balsavimas ***
Visi balsavime dėl 5, 6, 7 ir 8 punktų dalyvaujantys nariai balsuos naudodamiesi taikomąja programa „EPVote“.
Pirmininkas paskelbs tikslų balsavimo dėl 5 ir 6 punktų pakeitimų pradžios ir pabaigos laiką. Numatytas laikas: 9.00–9.45 val.
Balsavimas dėl 5, 6, 7 ir 8 punktų numatytas 11.15–12.00 val. Tikslų galutinio balsavimo pradžios ir pabaigos laiką pirmininko vardu e. paštu praneš sekretoriatas.
5.	Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2021 m. metinė tvaraus augimo strategija
ECON/9/04954
	2021/2004(INI)	

Pranešėja:

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

ECON*


Nuomonę teikiantys komitetai:

BUDG*, ENVI
	Pranešimo projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2021 m. sausio 18 d. 18.00 val.
6.	Euro tarptautinio vaidmens stiprinimas
ECON/9/02624
	2020/2037(INI)	

Pranešėja:

Danuta Maria Hübner (PPE)
PR – PE650.386v01-00
AM – PE663.042v01-00
Atsakingas komitetas:

ECON


Nuomonę teikiantis komitetas:

INTA
	Pranešimo projekto tvirtinimas

Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. gruodžio 17 d. 12.00 val.
7.	Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2017/2361 nuostatos dėl įnašų, skirtų Bendros pertvarkymo valdybos administracinėms išlaidoms padengti, mokėjimo tvarkos
ECON/9/05371
	2021/2562(DEA)	C(2021)00766

Atsakingas komitetas:

ECON


	Rekomendacijos dėl iš anksto pareiškiamo neprieštaravimo tvirtinimas

8.	Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1222/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl metodikos, skirtos pasaulinės sisteminės svarbos įstaigoms nustatyti ir pasaulinės sisteminės svarbos įstaigų pakategorėms apibrėžti, nustatymo techninių reguliavimo standartų
ECON/9/05364
	2021/2561(DEA)	C(2021)00772

Atsakingas komitetas:

ECON


	Rekomendacijos dėl iš anksto pareiškiamo neprieštaravimo tvirtinimas

*** Balsavimo pabaiga ***
9.	Ekonominis dialogas ir keitimasis nuomonėmis dėl 2020 m. Europos semestro fiskalinių priemonių rudens rinkinio ir dėl fiskalinės politikos atsako į COVID-19. Dalyvauja:

– už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis ir
– už ekonomiką atsakingas Komisijos narys Paolo Gentiloni
ECON/9/05425
2021 m. kovo 4 d. 10.15–11.00 val.
10.	Keitimasis nuomonėmis su Europos statistikos valdymo patariamosios tarybos (ESVPT) pirmininku Aurelu Schubertu
ECON/9/00493
11.	Kiti klausimai
12.	Kiti posėdžiai
2021 m. kovo 18 d., ketvirtadienis, 9.00–12.00 val.

