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Výbor pre hospodárske a menové veci

ECON(2021)0713_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
utorok 13. júla 2021 od 14.00 do 15.10 h a od 16.45 do 18.45 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (2Q2)
13. júla 2021 od 14.00 do 14.10 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	14. – 15. júna 2021	PV – PE693.924v01-00
21. júna 2021	PV – PE695.016v02-00
3.	Oznámenia predsedníctva
*** Hlasovanie ***
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní o bodoch 4, 5, 6 a 7 budú hlasovať pomocou systému EPvote. Presný čas začatia a ukončenia hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k bodom 5, 6 a 7, ktoré je predbežne plánované od 14.00 do 15.30 h, oznámi predsedníctvo.
Záverečné hlasovanie o bodoch 4, 5, 6 a 7 je predbežne plánované od 17.30 do 18.30 h. Presný čas začatia a ukončenia záverečného hlasovania oznámi sekretariát v mene predsedníctva e-mailom.
4.	Správcovia úverov a nákupcovia úverov
ECON/9/00276
***I	2018/0063A(COD)	COM(2018)0135[01] – C8-0115/2018

Spoluspravodajkyne:

Esther de Lange (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

Gestorský výbor:

ECON


Výbory požiadané o stanovisko:

IMCO, JURI
	Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní
5.	Pilotný režim pre trhovú infraštruktúru založenú na technológii distribuovanej databázy transakcií
ECON/9/04249
***I	2020/0267(COD)	COM(2020)0594 – C9-0305/2020

Spravodajca:

Johan Van Overtveldt (ECR)
PR – PE689.571v01-00
AM – PE693.549v01-00
AM – PE692.980v01-00
Gestorský výbor:

ECON


Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE, IMCO, LIBE
	prijatie návrhu správy
Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 20. máj 2021, 12.00 h
6.	Banková únia – výročná správa za rok 2020
ECON/9/03116
	2020/2122(INI)	

Spravodajkyňa:

Danuta Maria Hübner (PPE)
PR – PE658.703v01-00
AM – PE693.618v01-00
AM – PE693.617v01-00
Gestorský výbor:

ECON


	prijatie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 25. máj 2021, 17.00 h
7.	Reforma politiky EÚ v oblasti škodlivých daňových praktík (vrátane reformy skupiny pre kódex správania)
ECON/9/04850
	2020/2258(INI)	

Spravodajkyňa:

Aurore Lalucq (S&D)
PR – PE662.095v01-00
AM – PE693.613v01-00
Gestorský výbor:

ECON


	prijatie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 31. máj 2021, 18.00 h
*** Koniec hlasovania ***
13. júla 2021 od 14.10 do 15.10 h
8.	Hospodársky dialóg a výmena názorov s ministerkou hospodárstva Španielska Nadiou Calviño
ECON/9/06401
13. júla 2021 od 16.45 do 17.45 h
9.	Verejné vypočutie s odborníkmi na tému Medzinárodná spolupráca v oblasti finančných služieb s Bidenovou administratívou
ECON/9/06413
13. júla 2021 od 17.45 do 18.45 h
10.	Hospodársky dialóg a výmena názorov s predsedom Rady ECOFIN a ministrom financií Slovinskej republiky Andrejom Širceljom
ECON/9/06402
11.	Rôzne otázky
12.	Nasledujúce schôdze
streda 1. septembra 2021 od 9.00 do 12.00 h a od 13.45 do 15.45 h

