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a 2020. július 13-án, 15.45–17.45 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 15.47-kor Irene Tinagli (elnök) távelnökletével nyitják meg.

1. A napirend elfogadása
Határozat: A napirendtervezetet az e jegyzőkönyvben foglaltak szerint elfogadják.

2. Az elnök közleményei

1. A koordinátorok 2020. június 16-i ülésén (videokonferencia) elfogadott határozatok és 
ajánlások összefoglalása

1. Kijelölések

A következő ügyekben a kijelöléseket elhalasztják:

1. a méltányos átállást támogató mechanizmus keretében biztosított közszektor-
hitelezési eszköz

2. a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozása
3. a technikai támogatási eszköz létrehozása
4. az (EU) 2015/1017 rendeletnek a Fizetőképesség-támogatási Eszköz létrehozása 

tekintetében történő módosítása
5. az InvestEU program létrehozása
6. az uniós intézmények átláthatóságának és feddhetetlenségének egy független 

uniós etikai szerv létrehozása révén történő megerősítése

2. Európai Bankhatóság: az ügyvezető igazgató kinevezése
Megállapodás születik arról, hogy – a rendelkezésre álló berendezésektől függően, 
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ideértve a iVote-alkalmazás használatával történő titkos szavazás lehetőségét is – az 
ECON bizottságban meghallgatást és szavazást tartanak annak érdekében, hogy az 
ügyet felvegyék a júliusi plenáris ülés napirendjére. 

2. A koordinátorok 2020. június 25-i ülésén (videokonferencia) elfogadott határozatok és 
ajánlások összefoglalása

1. Kijelölések
1. a méltányos átállást támogató mechanizmus keretében biztosított közszektor-

hitelezési eszköz (Verts/ALE)
2. a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozása (PPE/Renew)
3. a technikai támogatási eszköz létrehozása (PPE/Renew)
4. az (EU) 2015/1017 rendeletnek a Fizetőképesség-támogatási Eszköz létrehozása 

tekintetében történő módosítása (S&D)
5. az InvestEU program létrehozása (S&D)
6. vélemény az uniós intézmények átláthatóságának és feddhetetlenségének egy 

független uniós etikai szerv létrehozása révén történő megerősítéséről (ECR)

2. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ellenőrzése
A külön írásbeli konzultációra hivatkozva az elnök megjegyzi, hogy a 
képviselőcsoportok nagy többsége támogatta a „kifogásról való korai lemondás” 
eljárását az ECON július 2-án tartott szavazásán, amelynek témája a kettes csomaghoz 
tartozó, a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó ESM-támogatást lehívó 
tagállamokra vonatkozó jelentéstételi követelményekkel kapcsolatos, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus volt. (a kifogásról való korai lemondást időközben elfogadták és 
bejelentették a plenáris ülésen)
3. Az ECON munkájának tervezése az elkövetkező hetekben
Megállapodnak a következőkről:

1. Az összes lehetséges napirendi pont fontossága ellenére, és tekintettel a bizottság 
rendelkezésére álló idő szűkösségére, a koordinátorok egyetértenek abban, hogy 
a július 13-i (mai) bizottsági ülés prioritásai a következők: a) meghallgatás az 
OECD-vel és a Bizottsággal a digitális adóval kapcsolatban, valamint b) a 2021. 
évi költségvetési véleménytervezet ismertetése.

2. Ha az Ecofin Tanács új elnöke, Scholz miniszter időbeli korlátok miatt nem tudja 
ismertetni júliusban az elnökség prioritásait az ECON-ban, szeptember 2-án 
találkozóra kerül sor Scholz miniszterrel. (Szeptember 2-át időközben 
megerősítették)

3. Megállapodás születik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra és a 
végrehajtási intézkedésekre vonatkozó következő jogszabály-ellenőrzésre a nyári 
szünet után kerül sor.

4. Nyilvános meghallgatás az EKB elszámoltathatóságának javításáról
A koordinátorok elfogadják a titkárság által javasolt formátumot és témákat. 
Megállapodnak továbbá abban, hogy legkésőbb június 26-ig javaslatokat küldenek 
arra vonatkozóan, hogy mely felszólalókat kellene meghívni az egyes bizottságokba 
(képviselőcsoportonként legfeljebb 1 név).

5. A független képviselők felszólalására és a jelentkezés alapján történő 
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felszólalásra vonatkozó szabályok a meghallgatások és a meghívott vendégekkel 
folytatott eszmecserék során
A koordinátorok egyetértenek az elnök alábbi javaslataival:

1. Az általános gyakorlattal összhangban a független képviselők – amennyiben az idő 
engedi, és a politikai egyensúly tiszteletben tartása mellett – a jelentkezés alapján 
történő felszólalás céljából idősávot kaphatnak.

2. A jelentkezés alapján történő felszólalásra vonatkozó kérelmeket csak az ülés 
megkezdése után lehet benyújtani az ülésteremben, amikor az ECON bizottság 
valamely tagja vagy póttagja jelen van, vagy távolról, ha nincs jelen a teremben.

3. Általános szabály, hogy egy meghallgatás során az egyes képviselőcsoportok nem 
rendelkezhetnek a tagságuk 50%-át meghaladó számú idősávval jelentkezés alapján 
történő felszólalás céljából, a rendelkezésre álló idő függvényében. Amennyiben 
lehetséges, az elnöknek biztosítania kell a különböző képviselőcsoportok közötti 
egyensúlyt.

6. Petíciók
A titkárságnak a két petícióval (0964/2019 és 0983/2019) kapcsolatos javaslatait 
elfogadják. 

7. Állásfoglalási indítványok
Az a döntés születik, hogy a B9-0154/2020. számú állásfoglalásra irányuló indítványt 
nem követik nyomon.

8. Egyéb kérdések

A „Wirecard” kérdésével kapcsolatban megállapodás születik arról, hogy az elnök 
felveszi a kapcsolatot a JURI bizottság elnökével annak érdekében, hogy közös levelet 
küldjenek Dombrovskis ügyvezető alelnöknek a különböző kérdésekről. Dombrovskis 
ügyvezető alelnök visszajelzéseinek fényében megállapodás születik arról, hogy a 
nyári szünet után meghallgatást tartanak a „Wirecard” kérdés európai dimenziójával, 
valamint felügyeleti és ellenőrzési szempontjaival kapcsolatban.

3. Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – 
összes szakasz
ECON/9/03381

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

 Véleménytervezet megvitatása
 A módosítások előterjesztésének határideje:2020. augusztus 25., 12.00

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

4. Eszmecsere a digitális gazdaság adóztatásával kapcsolatos legújabb nemzetközi 
fejleményekről az OECD és az Európai Bizottság képviselőivel
ECON/9/03439
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Felszólalók: 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. Egyéb kérdések Nincs

6. Következő ülések

2020. szeptember 2., szerda (a pontos időpont megerősítendő)

Az ülést 17.34-kor berekesztik.
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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

S&D

Renew

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

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

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS
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DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC
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DG ITEC

DG SAFE
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