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Europaparlamentet

2019-2024

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

ECON(2021)0304_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Torsdagen den 4 mars 2021 kl. 9.00–11.00

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q1)

4 mars 2021 kl. 9.00–10.15

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll
 1–4 februari 2021 PV – PE681.053v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

4. Rapport om pågående interinstitutionella förhandlingar

*** Omröstning ***

Alla ledamöter som deltar i omröstningarna om punkterna 5, 6, 7 och 8 röstar med hjälp av 
EPVote-systemet.
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Den exakta tidpunkten för inledandet och avslutandet av omröstningen om ändringsförslag 
till punkterna 5 och 6, preliminärt planerad till kl. 9.00–9.45, kommer att meddelas av 
ordföranden.

Slutomröstningarna om punkterna 5, 6, 7 och 8 är preliminärt planerade till kl. 
11.15–12.00. Sekretariatet kommer att på ordförandens vägnar via e-post meddela exakt 
vilken tid slutomröstningarna kommer att inledas och avslutas.

5. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska 
politiken: årlig strategi för hållbar tillväxt 2021
ECON/9/04954

2021/2004(INI)

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

Ansvarigt utskott:
ECON*

Rådgivande utskott:
BUDG*, ENVI

 Antagande av förslag till betänkande
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 18 januari 2021 kl. 18.00

6. En stärkt internationell roll för euron
ECON/9/02624

2020/2037(INI)

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

AM – PE663.042v01-00
Ansvarigt utskott:

ECON
Rådgivande utskott:

INTA
 Antagande av förslag till betänkande
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 17 december 2020 kl. 12.00

7. Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 
2017/2361 vad gäller villkoren för betalning av bidrag till den gemensamma 
resolutionsnämndens administrativa utgifter
ECON/9/05371

2021/2562(DEA) C(2021)00766

Ansvarigt utskott:
ECON

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

8. Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 
nr 1222/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2013/36/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av metoden 
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för att identifiera globala systemviktiga institut och för att fastställa 
underkategorier av globala systemviktiga institut
ECON/9/05364

2021/2561(DEA) C(2021)00772

Ansvarigt utskott:
ECON

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

*** Omröstningen avslutas ***

9. Ekonomisk dialog och diskussion om höstens budgetpaket för den europeiska 
planeringsterminen 2020 och finanspolitiska åtgärder med anledning av 
covid-19, med

– Valdis Dombrovskis, verkställande vice ordförande med ansvar för en ekonomi 
för människor, och
– Paolo Gentiloni, kommissionsledamot med ansvar för ekonomi
ECON/9/05425

4 mars 2021 kl. 10.15–11.00

10. Diskussion med Aurel Schubert, ordförande för Europeiska rådgivande organet 
för statistikstyrning (Esgab)
ECON/9/00493

11. Övriga frågor

12. Kommande sammanträden

Torsdagen den 18 mars 2021 kl. 9.00–12.00


	1225398SV.rtf

