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ZÁPIS
ze schůze konané ve dnech 29. června 2020 od 17:00 do 18:00

a 2. července 2020 od 17:00 do 18:00

BRUSEL

Schůze byla zahájena v 17:00 a předsedala jí Irene Tinagliová (předsedkyně).

1. Přijetí pořadu jednání
Rozhodnutí: Návrh pořadu jednání byl přijat ve znění uvedeném v tomto zápisu.

2. Sdělení předsedkyně

Aplikace iVote

Koordinátoři výboru ECON se na své schůzi dne 16. června dohodli uspořádat slyšení 
s kandidátem na funkci výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví a 
hlasování ve výboru ECON s cílem zařadit spis na pořad jednání červencového 
plenárního zasedání, s možností uspořádat tajné hlasování prostřednictvím aplikace 
iVote ve výboru ECON. 

Poslanci již ohledně této žádosti obdrželi e-mailovou zprávu od sekretariátu. V úterý 
30. června od 11:00 do 12:00 se uskuteční „zkušební hlasování“ pro poslance, kteří 
jsou k dispozici.  První formální hlasování výboru ECON s využitím aplikace iVote se 
má uskutečnit během schůze výboru ve čtvrtek 2. července.

3. Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)
ECON/9/02674

2020/0905(NLE) N9-0010/2020 – C9-0080/2020

Zpravodaj(ka):
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Irene Tinagli (S&D)
Příslušný výbor:

ECON
 výměna názorů s kandidátem vybraným na funkci

Vystoupili: Irene Tinagli, Isabel Benjumea Benjumea, Luis Garicano, Antonio Maria 
Rinaldi, Sven Giegold, Eugen Jurzyca, José Gusmão, Jonás Fernández, 
Fabio Massimo Castaldo, Eero Heinäluoma.

Schůze pokračovala ve čtvrtek 2. července v 17:00.

4. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

Ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran - třístranná jednání ze dne 19. a 23. 
června 2020

Ve dnech 19. a 23. června 2020 se konala dvě třístranná jednání s cílem finalizovat politickou 
dohodu o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran. Dohody bylo 
dosaženo na druhém z těchto třístranných jednání a dovolte mi, abych poblahopřál 
spoluzpravodajům Markovi Belkovi a Johanu van Overtveldtovi, jakož i chorvatskému 
předsednictví, jimž se za velmi obtížných okolností podařilo uzavřít tento obtížný spis.

Spolunormotvůrci se dohodli na jednom z klíčových požadavků EP, konkrétně na druhé 
úrovni předfinancovaných zdrojů, tzv. převzetí odpovědnosti za finanční rizika („skin in the 
game“), které mají ústřední protistrany využít při obnově ještě před tím, než budou vyžadovat 
další příspěvky uplatňované na členy clearingového systému, kteří neselhali. Kromě toho 
budou muset ústřední protistrany do svých plánů obnovy zahrnout i možnost uplatnit snížení 
variačních marží a zrušení smluv, což bylo dalším klíčovým požadavkem Parlamentu v zájmu 
toho, aby se minimalizovalo riziko, že budou muset zasáhnout daňoví poplatníci.

Při vstupu do fáze řešení krizové situace se spolunormotvůrci dohodli výslovně zakázat 
snížení počáteční marže v rámci řešení krizové situace, nahradili ji však stanovením možnosti 
výzev k doplnění likvidity v případě řešení krizových situací na úrovni dvojnásobku objemu 
fondu pro riziko selhání.

Problémy spojené se zákazníky, třetími zeměmi, správou atd. byly rovněž vyřešeny.

Spolunormotvůrci v současnosti pracují na závěrečné kontrole textu politické dohody před 
tím, než ho bude moct přijmout Rad nebo Parlament.

5. Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)
ECON/9/02674

2020/0905(NLE) N9-0010/2020 – C9-0080/2020

Zpravodaj(ka):
Irene Tinagli (S&D)

Příslušný výbor:
ECON
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 Přijetí návrhu zprávy

Rozhodnutí: Návrh zprávy, který jmenování kandidáta odmítá schválit, byl přijat: 
pro: 24, proti: 23, zdrželi se: 10

6. Nařízení Komise v přenesené pravomoci o změně nařízení v přenesené pravomoci 
(EU) č. 877/2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 473/2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování 
návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku 
členských států v eurozóně
ECON/9/03369

2020/2695(DEA) C(2020)04140

RE – PE653.879v01-00
Příslušný výbor:

ECON
 přijetí doporučení pro „včasné prohlášení, že nebude vznesena námitka“

Rozhodnutí: Usnesení bylo přijato: pro: 40, proti: 16, zdrželi se: 1

7. Různé –

8. Příští schůze

pondělí 13. července 2020, 15:45–18:45 (bude potvrzeno)

Schůze skončila v 17:07.
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Results of roll-call votes

Contents

1. Commission Delegated Regulation amending Delegated Regulation (EU) No 877/2013 
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1. Commission Delegated Regulation amending Delegated Regulation (EU) No 
877/2013 supplementing Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the 
Council on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and 
ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area

1.1. Adoption of a Recommendation for “early non-objection”

40 +
ECR Roberts Zīle

PPE Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő 
Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, 
Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Andreas Schwab, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

RENEW Gilles Boyer, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie 
Yon-Courtin, 

S&D Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Margarida Marques, Pedro Marques, Costas Mavrides, 
Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

VERTS/ALE Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Ville Niinistö, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

16 -
ECR Derk Jan Eppink, Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt

GUE José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis

ID Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Herve Juvin, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

NI Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini

RENEW Engin Eroglu

VERTS/ALE Karima Delli

1 0
S&D Aurore Lalucq

Corrections to votes and voting intentions

+

-

0
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Irene Tinagli (1-2), Stéphanie Yon-Courtin (1)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Isabel Benjumea Benjumea (1)*, Gilles Boyer (1, 2), Jonás Fernández (1), Frances Fitzgerald (1, 2), José Manuel García-Margallo y 
Marfil (2)*, Luis Garicano (1), Sven Giegold (1), Eero Heinäluoma (1)*, Danuta Maria Hübner (1, 2), Stasys Jakeliūnas (2), Ondřej 
Kovařík (1)*, Pedro Marques (1, 2), Siegfried Mureşan (1)*, Caroline Nagtegaal (1), Dragoș Pîslaru (1)*, Evelyn Regner (1)*, Antonio 
Maria Rinaldi (1)*, Joachim Schuster (1)*, Inese Vaidere (1)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Fabio Massimo Castaldo (1)*, Eugen Jurzyca (1)*, Chris MacManus (1), Margarida Marques (1, 2), Mikuláš Peksa (1), Jessica 
Polfjärd (1), Mick Wallace (1, 2)*

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 29.6.2020
(2) 2.7.2020
(*) Present in the meeting room
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Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ-
'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ Na 
pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan
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participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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