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Výbor pre hospodárske a menové veci

ECON(2021)1026_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
utorok 26. októbra 2021 od 14.00 do 15.45 h a od 16.15 do 17.15 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (4Q1)
26. októbra 2021 od 14.00 do 14.45 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Oznámenia predsedníctva
3.	Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach
*** Hlasovanie ***
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní o bodoch 4 a 5, budú hlasovať pomocou systému EPvote. Presný čas začatia a ukončenia hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré je predbežne plánované od 14.00 do 15.30 h, oznámi predsedníctvo.
Záverečné hlasovanie o bodoch 4 a 5 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.	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)

	prijatie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 6. september 2021, 17.00 h
5.	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
	prijatie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 7. september 2021, 12.00 h
*** Koniec hlasovania ***
6.	Európske zelené dlhopisy
ECON/9/06780
***I	2021/0191(COD)	COM(2021)0391 – C9-0311/2021

Spravodajca:

Paul Tang (S&D)

Gestorský výbor:

ECON


Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG, ENVI
	prvá výmena názorov
26. októbra 2021 od 14.45 do 15.45 h
7.	Verejné vypočutie na tému Vplyv pandémie na ženy a ako naplánovať obnovu tak, aby chránila ženy a podporovala rodovú rovnosť:
podpora rodovej rovnosti, rovnaké príležitosti pre všetkých a začlenenie týchto cieľov do Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti/národných programov reforiem
ECON/9/07407
26. októbra 2021 od 16.15 do 17.15 h
8.	Preskúmanie delegovaných aktov a vykonávacích opatrení
ECON/9/02496
	výmena názorov týkajúca sa revidovaného delegovaného aktu (RTS) o dokumente s kľúčovými informáciami podľa nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení
9.	Rôzne otázky
10.	Nasledujúce schôdze
utorok 9. novembra 2021 od 13.45 do 15.45 h a od 16.15 do 18.45 h

