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Utskottet för ekonomi och valutafrågor

ECON(2021)0901_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Onsdagen den 1 september 2021 kl. 9.00–11.00 och kl. 13.45–14.45
Bryssel
Lokal: József Antall (6Q2)
1.	Godkännande av föredragningslistan
2.	Justering av sammanträdesprotokoll
	1 juli 2021	PV – PE695.330v02-00
3.	Meddelanden från ordföranden
*** Omröstning ***
Alla ledamöter som deltar i omröstningen om punkt 4 kommer att avge sina röster med hjälp av EPvote-systemet. Den exakta tidpunkten för inledandet och avslutandet av omröstningen om ändringsförslagen till punkt 4, som preliminärt planerats till kl. 9.00–10.00, kommer att meddelas av ordföranden.
Slutomröstningen om punkt 4 är preliminärt planerad till kl. 12.00–13.00. Sekretariatet kommer att på ordförandens vägnar via e-post meddela exakt vilken tid slutomröstningen kommer att inledas och avslutas.
4.	Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 – Allmän inledning – Utgifter totalt – Allmän inkomstberäkning – Inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt
ECON/9/06307
	2021/0227(BUD)	

Föredragande av yttrande:

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

BUDG
(PPE) Karlo Ressler (PPE)
Damian Boeselager (Verts/ALE)
DT – PE695.068v01-00
Rådgivande utskott:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI
	Antagande av förslag till yttrande och budgetändringsförslag
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 20 juli 2021 kl. 12.00
*** Omröstningen avslutas ***
1 september 2021 kl. 9.00–10.00
5.	Ekonomisk dialog och diskussion med Greklands finansminister Christos Staikouras
ECON/9/06877
1 september 2021 kl. 10.00–10.30
6.	Öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)
ECON/9/05000
***I	2020/0374(COD)	COM(2020)0842 – C9-0419/2020

Föredragande av yttrande:

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

Ansvarigt utskott:

IMCO*
Andreas Schwab (PPE)

Rådgivande utskott:

ECON*, ITRE*, TRAN, CULT, JURI, LIBE
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 6 september 2021 kl. 17.00
1 september 2021 kl. 10.30–11.00
7.	En inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och ändring av direktiv 2000/31/EG
ECON/9/05055
***I	2020/0361(COD)	COM(2020)0825 – C9-0418/2020

Föredragande av yttrande:

Mikuláš Peksa (Verts/ALE)

Ansvarigt utskott:

IMCO*
Christel Schaldemose (S&D)

Rådgivande utskott:

ECON, ITRE*, TRAN, CULT, JURI*, LIBE*, FEMM
	Behandling av förslag till yttrande
Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 7 september 2021 kl. 12.00
1 september 2021 kl. 13.45–14.45
8.	Diskussion med Gary Gensler, ordförande för den amerikanska tillsynsmyndigheten för värdepappershandel (SEC), om transatlantiskt samarbete på området finansiella tjänster
ECON/9/06988
9.	Övriga frågor
10.	Kommande sammanträden
Måndagen den 27 september 2021 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.15–18.45

