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Výbor pre hospodárske a menové veci

ECON(2021)0901_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 1. septembra 2021 od 9.00 do 11.00 h a od 13.45 do 14.45 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (6Q2)
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	1. júla 2021	PV – PE695.330v02-00
3.	Oznámenia predsedníctva
*** Hlasovanie ***
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní o bode 4, budú hlasovať pomocou systému EPvote. Presný čas začatia a ukončenia hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch k bodu 4, ktoré je predbežne plánované od 9.00 do 10.00 h, oznámi predsedníctvo.
Záverečné hlasovanie o bode 4 je predbežne plánované od 12.00 do 13.00 h. Presný čas začatia a ukončenia záverečného hlasovania oznámi sekretariát v mene predsedníctva e-mailom.
4.	Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022 - Všeobecný úvod - Celkové výdavky - Všeobecný výkaz príjmov - Výkaz príjmov a výdavkov podľa oddielov
ECON/9/06307
	2021/0227(BUD)	

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Luděk Niedermayer (PPE)
PA – PE693.910v01-00
AM – PE696.300v01-00
DT – PE696.325v01-00
Gestorský výbor:

BUDG
(PPE) Karlo Ressler (PPE)
Damian Boeselager (Verts/ALE)
DT – PE695.068v01-00
Výbory požiadané o stanovisko:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI
	prijatie návrhu stanoviska a rozpočtových pozmeňujúcich návrhov
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 20. júl 2021, 12.00 h
*** Koniec hlasovania ***
1. septembra 2021 od 9.00 do 10.00 h
5.	Hospodársky dialóg a výmena názorov s gréckym ministrom financií Christosom Staikourasom
ECON/9/06877
1. septembra 2021 od 10.00 do 10.30 h
6.	Súťažeschopné a spravodlivé trhy digitálneho sektora (akt o digitálnych trhoch)
ECON/9/05000
***I	2020/0374(COD)	COM(2020)0842 – C9-0419/2020

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

Gestorský výbor:

IMCO*
Andreas Schwab (PPE)

Výbory požiadané o stanovisko:

ECON*, ITRE*, TRAN, CULT, JURI, LIBE
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 6. september 2021, 17.00 h
1. septembra 2021 od 10.30 do 11.00 h
7.	Jednotný trh s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a zmena smernice 2000/31/ES
ECON/9/05055
***I	2020/0361(COD)	COM(2020)0825 – C9-0418/2020

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Mikuláš Peksa (Verts/ALE)

Gestorský výbor:

IMCO*
Christel Schaldemose (S&D)

Výbory požiadané o stanovisko:

ECON, ITRE*, TRAN, CULT, JURI*, LIBE*, FEMM
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 7. september 2021, 12.00 h
1. septembra 2021 od 13.45 do 14.45 h
8.	Diskusia s Garym Genslerom, predsedom Komisie USA pre cenné papiere a burzu (SEC), o transatlantickej spolupráci v oblasti finančných služieb
ECON/9/06988
9.	Rôzne otázky
10.	Nasledujúce schôdze
pondelok 27. septembra 2021 od 13.45 do 15.45 h a od 16.15 do 18.45 h

