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Hospodářský a měnový výbor
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ZÁPIS
ze schůze konané dne 1. července 2021

BRUSEL

Schůze byla zahájena v 9:00 a předsedala jí Irene Tinagli (předsedkyně).

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

2. Sdělení předsedkyně

Schůze koordinátorů dne 22. června 2021 – shrnutí doporučení a rozhodnutí

1. Přijetí pořadu jednání

Před přijetím pořadu jednání předsedkyně připomněla, že skupiny musí sekretariátu 
sdělit jména členů výboru, kteří jsou zastupováni náhradníky (čl. 209 odst. 6 a čl. 
209 odst. 7 jednacího řádu), a jména náhradníků nejpozději 24 hodin před zahájením 
každého hlasování. Předsedkyně zdůraznila, že nebude existovat žádná výjimka z 
této lhůty.

2. Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím

Koordinátoři vzali na vědomí organizační strukturu kontaktní skupiny Parlamentu 
pro Spojené království, jejíž členkou bude rovněž předsedkyně výboru ECON jako 
zástupce výboru. 

3. Správa ekonomických záležitostí

1. Pozvání výboru ECON prezidentem EIB Hoyerem
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Koordinátoři uvítali pozvání prezidenta Hoyera k návštěvě EIB v Lucemburku ve 
druhé polovině roku 2021, pokud hygienické podmínky tuto návštěvu umožní.

2. Evropská fiskální rada
Koordinátoři se dohodli, že pozvou zástupce EFB k výměně názorů, pokud možno na 
schůzi výboru, a pokud nebude nalezen vhodný časový úsek, formou otevřené schůze 
koordinátorů.

3. Odborné znalosti na podporu správy ekonomických záležitostí – podzim 2021
Bylo dohodnuto, že skupiny poskytnou včasné podklady písemným postupem, aby 
mohlo být dosaženo dohody o některých tématech na červencové schůzi 
koordinátorů.

4. Veřejné slyšení na téma Bidenova administrativa: vyhlídky mezinárodní 
spolupráce v oblasti finančních služeb

Návrh programu

Členové se dohodli, že bude na veřejné slyšení pozván prof. Luigi Zingales za 
jednoho z pozvaných hostů, který účast odmítl.

5. Petice
 Petice č. 1470/2020: Koordinátoři souhlasili s přeformulováním návrhu 
odpovědi, který předložila skupina Renew.
 Petice č. 1511/2020: Sekretariát byl požádán, aby poskytl dodatečné informace, 
aby koordinátoři mohli na své červencové schůzi zvážit další postup.
 Byly schváleny navrhované kroky v návaznosti na petici č. 0031/2021 (tj. 
ponechání bez odpovědi).

6. FISC: schválení shrnutí ze schůze koordinátorů FISC konané dne 25. května

Doporučení koordinátorů FISC ze schůze konané dne 25. května 2021 byla 
schválena (s výjimkou bodu týkajícího se petic, které byly projednány v bodě 5).

7. Sdělení předsedkyně

S ohledem na dodatečné oznámení o zvláštní zprávě EÚD o boji proti praní peněz a 
na případnou společnou schůzi ve výboru CONT dne 13. července bylo dohodnuto, 
že bude zvážena možnost společné schůze nebo pozvání členů výboru ECON jako 
řečníků na schůzi výboru CONT.

3. Veřejné slyšení s Christine Lagardeovou, předsedkyní Evropské rady pro 
systémová rizika
ECON/9/00485

Vystoupili: Irene Tinagli, Christine Lagarde, Georgios Kyrtsos, Marek Belka, 
Stéphanie Yon-Courtin, Stasys Jakeliūnas, Hélène Laporte, Dimitrios 
Papadimoulis, Aurore Lalucq.
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4. Veřejné slyšení s předsedou Rady dohledu ECB Andreou Enriou
ECON/9/00490

Vystoupili: Irene Tinagli, Andrea Enria, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, 
Billy Kelleher, Stasys Jakeliūnas, Francesca Donato, Michiel Hoogeveen, 
Georgios Kyrtsos.

5. Veřejné slyšení za účasti Elke Königové, předsedkyně Jednotného výboru pro 
řešení krizí (SRB)
ECON/9/00492

Vystoupili: Irene Tinagli, Elke König, Paul Tang, Luis Garicano, Danuta Maria 
Hübner, Gunnar Beck, Johan Van Overtveldt, Eero Heinäluoma.

6. Různé 

—

7. Příští schůze potvrzeno
Úterý 13. července 2021 od 13:45 do 16:15 a od 16:45 do 18:45

Schůze skončila ve 12:00.
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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, Michiel Hoogeveen, Stéphanie Yon-Courtin

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

Gunnar Beck, Marek Belka, Francesca Donato, Markus Ferber, Jonás Fernández, Luis Garicano, Eero Heinäluoma, Danuta Maria 
Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Dimitrios 
Papadimoulis, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Paul Tang, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
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Herbert Dorfmann, Hélène Laporte, Andżelika Anna Możdżanowska. 

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)
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Claudia Lindemann

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Brendam 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

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
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