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Výbor pre hospodárske a menové veci

ECON(2021)1201_2
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
streda 1. decembra 2021 od 9.00 do 12.00 h a od 13.45 do 14.45 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (4Q1)
1. decembra 2021 od 9.00 do 10.00 h
1.	Prijatie programu schôdze
2.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	1. septembra 2021	PV – PE700.387v01-00
15. novembra 2021	PV – PE700.461v01-00
18. novembra 2021	PV – PE700.561v01-00
3.	Oznámenia predsedníctva
4.	Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach
*** Hlasovanie ***
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní o bodoch 5 a 6, budú hlasovať pomocou systému EPvote. Presný čas začatia a ukončenia hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré je predbežne plánované od 9.00 do 10.30 h, oznámi predsedníctvo.

Záverečné hlasovanie o bodoch 5 a 6 je predbežne plánované od 13.45 do 14.45 h. Presný čas začatia a ukončenia záverečného hlasovania oznámi sekretariát v mene predsedníctva e-mailom.
5.	Digitálna prevádzková odolnosť finančného sektora a zmena nariadení (ES) č. 1060/2009, (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014
ECON/9/04230
***I	2020/0266(COD)	COM(2020)0595 – C9-0304/2020

Spravodajca:

Billy Kelleher (Renew)
PR – PE689.801v01-00
AM – PE693.603v01-00
Gestorský výbor:

ECON


Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE, IMCO
	prijatie návrhu správy
Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 26. máj 2021, 12.00 h
6.	Zmena smerníc 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/65/EÚ, (EÚ) 2015/2366 a (EÚ) 2016/2341
ECON/9/04233
***I	2020/0268(COD)	COM(2020)0596 – C9-0303/2020

Spravodajca:

Mikuláš Peksa (Verts/ALE)
AM – PE693.614v01-00
Gestorský výbor:

ECON*


Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE, IMCO, JURI*
	prijatie návrhu správy
Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 26. máj 2021, 17.00 h
*** Koniec hlasovania ***
7.	Verejné vypočutie s Elke Königovou, predsedníčkou Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB)
ECON/9/00492
1. decembra 2021 od 10.00 do 12.00 h
8.	Spoločná schôdza výborov ECON a LIBE: Verejné vypočutie o boji proti praniu špinavých peňazí (pozri osobitný návrh programu)
1. decembra 2021 od 13.45 do 14.45 h
9.	Štruktúrovaný dialóg s komisárkou pre finančné služby, finančnú stabilitu a úniu kapitálových trhov Mairead McGuinnessovou

ECON/9/05103
10.	Rôzne otázky
11.	Nasledujúce schôdze
Pondelok 6. decembra 2021 od 13.45 do 15.45 h a od 16.15 do 18.45 h

