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Utskottet för ekonomi och valutafrågor

ECON(2021)0713_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Tisdagen den 13 juli 2021 kl. 14.00–15.10 och kl. 16.45–18.45
Bryssel
Lokal: József Antall (2Q2)
13 juli 2021 kl. 14.00–14.10
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Justering av sammanträdesprotokoll
	14–15 juni 2021	PV – PE693.924v01-00
21 juni 2021	PV – PE695.016v02-00
3.	Meddelanden från ordföranden
*** Omröstning ***
Alla ledamöter som deltar i omröstningen om punkterna 4, 5, 6 och 7 kommer att avge sina röster med hjälp av EPvote-systemet. Den exakta tidpunkten för inledandet och avslutandet av omröstningen om ändringsförslagen till punkterna 5, 6 och 7, som preliminärt planerats till kl. 14.00–15.30, kommer att meddelas av ordföranden.
Slutomröstningarna om punkterna 4, 5, 6, och 7 är preliminärt planerade till kl. 17.30–18.30. Sekretariatet kommer att på ordförandens vägnar via e-post meddela exakt vilken tid slutomröstningen kommer att inledas och avslutas.
4.	Kreditförvaltare och kreditförvärvare
ECON/9/00276
***I	2018/0063A(COD)	COM(2018)0135[01] – C8-0115/2018

Medföredragande:

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

Ansvarigt utskott:

ECON


Rådgivande utskott:

IMCO, JURI
	Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar
5.	En pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare
ECON/9/04249
***I	2020/0267(COD)	COM(2020)0594 – C9-0305/2020

Föredragande:

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

ECON


Rådgivande utskott:

ITRE, IMCO, LIBE
	Antagande av förslag till betänkande
Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 20 maj 2021 kl. 12.00
6.	Bankunionen - årsrapport 2020
ECON/9/03116
	2020/2122(INI)	

Föredragande:

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

ECON


	Antagande av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 25 maj 2021 kl. 17.00
7.	Reform av EU:s politik om skadlig skattepraxis (inbegripet reformen av uppförandekodgruppen)
ECON/9/04850
	2020/2258(INI)	

Föredragande:

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

ECON


	Antagande av förslag till betänkande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 31 maj 2021 kl. 18.00
*** Omröstningen avslutas ***
13 juli 2021 kl. 14.10–15.10
8.	Ekonomisk dialog och diskussion med Nadia Calviño, Spaniens ekonomiminister
ECON/9/06401
13 juli 2021 kl. 16.45–17.45
9.	Offentlig utfrågning med experter om utsikterna till internationellt samarbete på området finansiella tjänster med Biden-administrationen
ECON/9/06413
13 juli 2021 kl. 17.45–18.45
10.	Ekonomisk dialog och diskussion med Andrej Šircelj, Ekofinrådets orförande och Republiken Sloveniens finansminister
ECON/9/06402
11.	Övriga frågor
12.	Kommande sammanträden
Onsdagen den 1 september 2021 kl. 9.00–12.00 och 13.45–15.45

