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ZÁPIS
ze schůze konané dne 13. července 2020 od 15:45 do 17:45

BRUSEL

Schůze byla zahájena v 15:47 a distančně jí předsedala Irene Tinagliová (předsedkyně).

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

2. Sdělení předsedkyně

1. Shrnutí rozhodnutí a doporučení přijatých na schůzi koordinátorů dne 16. června 
2020 (videokonference)

1. Jmenování

Jmenování byla odložena u následujících bodů:

1. Uvěrový nástroj pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou 
transformaci

2. Zřízení facility na podporu oživení a odolnosti
3. Zřízení nástroje pro technickou podporu
4. Změna nařízení (EU) 2015/1017, pokud jde o vytvoření nástroje na podporu 

solventnosti
5. Zavedení Programu InvestEU
6. Posílení transparentnosti a integrity v orgánech a institucích EU vytvořením 

nezávislého subjektu EU pro etiku
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2. Evropský orgán pro bankovnictví: jmenování výkonného ředitele
S ohledem na dostupnost prostor, včetně možnosti realizovat tajné hlasování za využití 
aplikace iVote, bylo schváleno uspořádání slyšení a hlasování ve výboru ECON 
s cílem zařadit projednání tohoto bodu na plenární zasedání v červenci. 

2. Shrnutí rozhodnutí a doporučení přijatých na schůzi koordinátorů dne 25. června 
2020 (videokonference)

1. Jmenování
1. Uvěrový nástroj pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou 

transformaci – Verts
2. Zřízení facility na podporu oživení a odolnosti – PPE/Renew
3. Zřízení nástroje pro technickou podporu – PPE/Renew
4. Změna nařízení (EU) 2015/1017, pokud jde o vytvoření nástroje na podporu 

solventnosti – S&D
5. Zavedení Programu InvestEU – S&D
6. Stanovisko k posílení transparentnosti a integrity v orgánech a institucích EU 

vytvořením nezávislého subjektu EU pro etiku – ECR

2. Přezkum aktů v přenesené pravomoci
S odkazem na samostatnou písemnou konzultaci předsedkyně poznamenala, že 
výrazná většina politických skupin vyjádřila podporu postupu včasného prohlášení o 
nevznesení námitky při hlasování dne 2. července ve výboru ECON o dvou souborech 
aktů v přenesené pravomoci o oznamovací povinnosti pro členské státy čerpající 
podporu v krizi způsobené pandemií, která bude poskytována z ESM. (postup 
včasného prohlášení o nevznesení námitky byl mezitím přijat a oznámen na plenárním 
zasedání)
3. Plánování činnosti výboru ECON v nadcházejících týdnech
Byl dohodnut následující postup:

1. Bez ohledu na význam všech bodů k projednání a vzhledem k omezenému 
časovému prostoru výboru koordinátoři schválili priority pro jednání výboru dne 
13. července (dnes), kterými jsou a) slyšení se zástupci OECD a Komise o 
digitální dani a b) stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2021.

2. Pokud časová tíseň nastupujícímu předsedovi skupiny ECOFIN ministru 
Scholzovi neumožní, aby v červenci představil priority předsednictví ve výboru 
ECON, setkání s ním proběhne dne 2. září. (toto datum bylo mezitím potvrzeno)

3. Bylo odsouhlaseno, že příští přezkum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích 
opatření se uskuteční po letní přestávce.

4. Veřejné slyšení o posílení odpovědnosti ECB
Koordinátoři vyjádřili souhlas s formátem a tématy v podobě navržené sekretariátem. 
Kromě toho souhlasili s tím, aby byly nejpozději do 26. června předloženy návrhy na 
pozvání řečníků na každý z panelů (každá skupina může navrhnout maximálně jednu 
osobu na panel).

5. Organizace vystoupení nezařazených členů a postupu „zvednuté ruky“ během 
slyšení a výměny názorů s pozvanými hosty
Koordinátoři souhlasili s následujícími návrhy předsedkyně:
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1. V souladu s obecnou praxí může být nezařazeným poslancům poskytnut prostor 
v rámci postupu „zvednuté ruky“, pokud bude k dispozici dostatečný čas a bude 
dodržena vyváženost mezi politickými skupinami.

2. Žádost o postup „zvednuté ruky“ může být učiněna pouze po zahájení schůze 
v jednací místnosti, kde je člen výboru ECON nebo jeho náhradník přítomen 
osobně, nebo v distančním režimu, pokud v místnosti tato osoba přítomna není.

3. Podle obecného pravidla nemůže být s ohledem na časový prostor během slyšení 
poskytnut prostor v rámci postupu „zvednuté ruky“ více než 50 % členů 
jednotlivých skupin. Bude-li to možné, měla by předsedající zajistit vyváženost 
mezi jednotlivými skupinami.

6. Petice
Návrhy sekretariátu týkající se dvou petic (č. 0965/2019 a č. 0983/2019) byly 
schváleny. 

7. Návrhy usnesení
Bylo rozhodnuto, že se nebudou přijímat žádná opatření navazující na návrh usnesení 
B9-0154/2020.

8. Různé

V souvislosti s kauzou Wirecard bylo dohodnuto, že se předsedkyně spojí se svým 
protějškem ve výboru JURI s cílem zaslat společný dopis týkající se různých 
záležitostí výkonnému místopředsedovi Dombrovskisovi. Rovněž bylo dohodnuto, že 
v návaznosti na zpětnou vazbu výkonného místopředsedy Dombrovskise bude po letní 
přestávce uspořádáno slyšení o evropském rozměru a prvcích dohledu a auditu 
v souvislosti s kauzou Wirecard.

3. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly
ECON/9/03381

Zpravodajka:
Margarida Marques (S&D) PA – PE653.964v01-00

 projednání návrhu stanoviska
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 25. srpna 2020, 12:00

Vystoupili: Irene Tinagli, Margarida Marques, Olivier Chastel, Kira Marie Peter-
Hansen, Eugen Jurzyca, Dimitrios Papadimoulis.

4. Výměna názorů se zástupci OECD a Evropské komise o aktuálním 
mezinárodním vývoji v oblasti zdanění digitální ekonomiky
ECON/9/03439

Vystoupili: Irene Tinagli, Pascal Saint-Amans, Benjamin Angel, Luděk Niedermayer, 
Paul Tang, Gilles Boyer, Antonio Maria Rinaldi, Mikuláš Peksa, Eugen 
Jurzyca, Lídia Pereira, Pedro Marques, Billy Kelleher.

5. Různé –

6. Příští schůze
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Středa 2. září 2020 (přesný čas bude potvrzen)

Schůze skončila v 17:34
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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, Derk Jan Eppink 

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

Gunnar Beck*, Gilles Boyer*, Markus Ferber*, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant*, Enikő Győri, Eero 
Heinäluoma*, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher*, Ondřej Kovařík*, Georgios Kyrtsos, Pedro Marques, Dimitrios 
Papadimoulis, Lídia Pereira*, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru*, Antonio Maria Rinaldi*, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira*, 
Paul Tang, Inese Vaidere

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

Marc Angel*, Damien Carême*, Fabio Massimo Castaldo*, Olivier Chastel*, Christophe Hansen*, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca*, 
Chris MacManus, Mikuláš Peksa, Mick Wallace*

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:
(*) Present in room
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
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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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE
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Renew

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
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Claudia Lindemann
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Brendan Dignam, Maxime Servotte

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande
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Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
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Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
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Tjänsteman


