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Comisia pentru afaceri economice și monetare

ECON(2022)0113_1
PROIECT DE ORDINE DE ZI
Reuniune
Joi, 13 ianuarie 2022, 9.00 - 10.45
Bruxelles
Sala: József Antall (6Q2)
13 ianuarie 2022, 9.00 - 9.10
1.	Adoptarea ordinii de zi
2.	Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din
	1 decembrie 2021	PV – PE702.894v01-00

3.	Comunicări ale președinției
*** Votare ***
Toți deputații care participă la voturile aferente punctului 4 referitor la acordul provizoriu obținut în urma negocierilor interinstituționale vor vota folosind sistemul EPvote. Ora exactă a deschiderii și închiderii votării asupra punctului 4, programată provizoriu între orele 9.00 și 10.00, va fi anunțată de președinție.
4.	Regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite
ECON/9/04249
***I	2020/0267(COD)	COM(2020)0594 – C9-0305/2020

Raportor:

Johan Van Overtveldt (ECR)

Comisie competentă:

ECON


Avize:

ITRE, IMCO, LIBE
	Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

*** Sfârșitul votării ***
13 ianuarie 2022, 9.10 - 9.30
5.	Modificarea Directivei (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește accesul autorităților competente la registrele naționale centralizate de conturi bancare prin punctul unic de acces
ECON/9/06888
***I	2021/0244(COD)	COM(2021)0429 – C9-0338/2021

Raportoare pentru aviz:

Inese Vaidere (PPE)
PA – PE700.736v01-00
Comisie competentă:

LIBE
Emil Radev (PPE)

Avize:

ECON
	Examinarea proiectului de aviz

Termen de depunere a amendamentelor: 25 ianuarie 2022, 12.00
13 ianuarie 2022, 9.30 - 10.00
6.	Modificarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și a Directivei 2014/59/UE referitor la tratamentul prudențial al grupurilor instituționale mondiale de importanță sistemică cu strategie de rezoluție cu multiple puncte de intrare și cu metodologie pentru subscrierea indirectă de instrumente pasibile să respecte cerințele minime de capital propriu și pasive eligibile
ECON/9/07547
***I	2021/0343(COD)	COM(2021)0665 – C9-0398/2021

Raportor:

Jonás Fernández (S&D)
PR – PE703.039v01-00
Comisie competentă:

ECON


	Schimb de opinii

Termen de depunere a amendamentelor: 11 ianuarie 2022, 17.00
13 ianuarie 2022, 10.00 - 10.45
7.	Obligațiunile verzi europene
ECON/9/06780
***I	2021/0191(COD)	COM(2021)0391 – C9-0311/2021

Raportor:

Paul Tang (S&D)
PR – PE700.638v01-00
Comisie competentă:

ECON


Avize:

BUDG, ENVI
	Examinarea proiectului de raport

Termen de depunere a amendamentelor: 20 ianuarie 2022, 12.00
8.	Chestiuni diverse
9.	Reuniuni următoare
Luni, 24 ianuarie 2022, 13.45-16.15 și 16.45-18.45 și
marți, 25 ianuarie 2022, 09.00-12.00 (de confirmat).

