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Europaparlamentet

2019-2024

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

ECON(2021)0927_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 27 september 2021 kl. 13.45–16.15

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q1)

27 september 2021 kl. 13.45–15.45

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

*** Omröstning ***

Alla ledamöter som deltar i omröstningen om punkt 3 kommer att avge sina röster 
med hjälp av EPvote-systemet. Den exakta tidpunkten för inledandet och 
avslutandet av omröstningen om ändringsförslagen till punkt 3, som preliminärt 
planerats till kl. 13.45–15.45, kommer att meddelas av ordföranden.

Slutomröstningen om punkt 3 är preliminärt planerad 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.
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3. Den ekonomiska politiken i euroområdet 2021
ECON/9/05812

2021/2061(INI)

Föredragande:
Sirpa Pietikäinen (PPE) AM – PE695.307v01-00

Ansvarigt utskott:
ECON

Rådgivande utskott:
BUDG

 Antagande av förslag till betänkande
 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 14 juli 2021 kl. 12.00

*** Omröstningen avslutas ***

4. Monetär dialog med Christine Lagarde, ordförande för Europeiska 
centralbanken
ECON/9/01878

27 september 2021 kl. 15.45–16.00

5. Ändring av direktiv 2009/65/EG vad gäller användning av faktablad av 
förvaltningsbolag för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag)
ECON/9/06883
***I 2021/0219(COD) COM(2021)0399 – C9-0327/2021

Föredragande:
Jonás Fernández (S&D)

Ansvarigt utskott:
ECON

 Diskussion och beslut om förfarande

6. Ändring av förordning (EU) nr 1286/2014 vad gäller förlängning av 
övergångsbestämmelserna för förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer 
som ger råd om eller säljer andelar i företag för kollektiva investeringar i 
överlåtbara värdepapper (fondföretag) och fonder som inte är fondföretag
ECON/9/06884
***I 2021/0215(COD) COM(2021)0397 – C9-0326/2021

Föredragande:
Jonás Fernández (S&D)

Ansvarigt utskott:
ECON

Rådgivande utskott:
IMCO

 Diskussion och beslut om förfarande

7. Övriga frågor
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8. Kommande sammanträden

Torsdagen den 14 oktober 2021 kl. 9.00–12.00
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