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RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European

2019-2024

Comisia pentru afaceri economice și monetare

ECON(2021)0304_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Joi, 4 martie 2021, 9.00 - 11.00

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q1)

4 martie 2021, 9.00 - 10.15

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
 1-4 februarie 2021 PV – PE681.053v01-00

3. Comunicări ale președinției

4. Raport privind negocierile interinstituționale în curs

*** Votare ***

Toți membrii care participă la voturile aferente punctelor 5, 6, 7 și 8 vor vota prin sistemul 
EPvote.

Ora exactă a deschiderii și închiderii votului asupra amendamentelor aferente punctelor 5 
și 6, programat provizoriu să se desfășoare în intervalul orar 9.00-9.45, va fi anunțată de 
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președinție.

Voturile finale aferente punctelor 5,6,7 și 8 sunt programate provizoriu în intervalul orar 
11.15-12.00. Orele exacte de deschidere și închidere a voturilor finale vor fi comunicate 
prin e-mail de către secretariat în numele președinției.

5. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Strategia anuală 
pentru 2021 privind creșterea durabilă
ECON/9/04954

2021/2004(INI)

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

Comisie competentă:
ECON*

Avize:
BUDG*, ENVI

 Adoptarea proiectului de raport
 Termen de depunere a amendamentelor: 18 ianuarie 2021, 18.00

6. Consolidarea rolului internațional al monedei euro
ECON/9/02624

2020/2037(INI)

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

AM – PE663.042v01-00
Comisie competentă:

ECON
Avize:

INTA
 Adoptarea proiectului de raport
 Termen de depunere a amendamentelor: 17 decembrie 2020, 12.00

7. Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 
2017/2361 în ceea ce privește modalitățile de plată a contribuțiilor la cheltuielile 
administrative ale Comitetului unic de rezoluție
ECON/9/05371

2021/2562(DEA) C(2021)00766

Comisie competentă:
ECON

 Adoptarea unei recomandări privind „exprimarea timpurie a lipsei de obiecții”

8. Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 
nr. 1222/2014 al Comisiei de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare 
pentru precizarea metodologiei pentru identificarea instituțiilor globale de 
importanță sistemică și pentru definirea de subcategorii ale instituțiilor globale 
de importanță sistemică
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ECON/9/05364
2021/2561(DEA) C(2021)00772

Comisie competentă:
ECON

 Adoptarea unei recomandări privind „exprimarea timpurie a lipsei de obiecții”

*** Sfârșitul votării ***

9. Dialog economic și schimb de opinii privind pachetul fiscal de toamnă din 
semestrul european 2020 și privind răspunsul în materie de politică fiscală la 
criza provocată de COVID-19 cu:

- Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv pentru o economie în serviciul 
cetățenilor și
- Paolo Gentiloni, comisar pentru economie
ECON/9/05425

4 martie 2021, 10.15 - 11.00

10. Schimb de opinii cu Aurel Schubert, președintele Comitetului consultativ 
european pentru guvernanță statistică (CCEGS)
ECON/9/00493

11. Chestiuni diverse

12. Reuniuni următoare

Joi, 18 martie 2021, 9.00-12.00
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