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Výbor pre hospodárske a menové veci

ECON(2022)0124_1
NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE
Schôdza
pondelok 24. januára 2022 od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.00 h
utorok 25. januára 2022 od 9.00 do 12.00 h
Brusel
Miestnosť: József Antall (6Q2)
24. januára 2022 od 13.45 do 16.15 h
Otvorenie schôdze pod vedením dočasného predsedajúceho
1.	Voľba predsedu
S novozvoleným predsedom
2.	Voľba prvého podpredsedu
3.	Voľba druhého podpredsedu
4.	Voľba tretieho podpredsedu
5.	Voľba štvrtého podpredsedu
* * *
24. januára 2022 od 16.45 do 17.00 h
6.	Prijatie programu schôdze
7.	Schválenie zápisníc zo schôdzí
	6. decembra 2021	PV – PE703.224v01-00
8.	Oznámenia predsedníctva
*** Hlasovanie ***
Všetci poslanci, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní o bode 9, budú hlasovať pomocou systému EPvote. Presný čas začatia a ukončenia hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré je predbežne plánované od 16.45 do 17.45 h, oznámi predsedníctvo.

Záverečné hlasovanie o bode 9 je predbežne naplánované na utorok 25. januára 2022 od 9.00 do 10.00 h. Presný čas začatia a ukončenia záverečného hlasovania oznámi sekretariát v mene predsedníctva e-mailom.

9.	Európsky rámec pre zrážkovú daň
ECON/9/06442
	2021/2097(INI)	

Spravodajca:

Pedro Marques (S&D)
PR – PE695.241v01-00
AM – PE700.464v01-00
Gestorský výbor:

ECON


	prijatie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 24. november 2021, 15.00 h
*** Koniec hlasovania ***
24. januára 2022 od 17.00 do 17.30 h
10.	Politika hospodárskej súťaže - výročná správa za rok 2021
ECON/9/07088
	2021/2185(INI)	

Spravodajca:

Andreas Schwab (PPE)
PR – PE700.652v01-00
Gestorský výbor:

ECON


Výbory požiadané o stanovisko:

IMCO
	preskúmanie návrhu správy
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 26. január 2022, 12.00 h
24. januára 2022 od 17.30 do 18.00 h
11.	Zahraničné subvencie narúšajúce vnútorný trh
ECON/9/06068
***I	2021/0114(COD)	COM(2021)0223 – C9-0167/2021

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)
PA – PE700.661v01-00
Gestorský výbor:

INTA*
Christophe Hansen (PPE)
PR – PE703.002v01-00
Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE, ECON*, EMPL, IMCO*, JURI
	preskúmanie návrhu stanoviska
termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 31. január 2022, 12.00 h
25. januára 2022 od 9.00 do 10.00 h
12.	Hospodársky dialóg a výmena názorov s predsedom Rady ECOFIN a francúzskym ministrom hospodárstva, financií a obnovy Brunom Le Mairom
ECON/9/08117
25. januára 2022 od 10.00 do 12.00 h
13.	Spoločný hospodársky dialóg výborov ECON a EMPL a výmena názorov o jesennom balíku európskeho semestra 2022 (pozri osobitný návrh programu)
14.	Rôzne otázky
15.	Nasledujúce schôdze
streda 2. februára 2022 od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.45 h
štvrtok 3. februára 2022 od 9.00 do 12.00 h

