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Az ülést 10.21-kor Irene Tinagli (elnök) elnökletével nyitják meg.

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

2. Gazdasági párbeszéd és eszmecsere Fernando Medina úrral, Portugália 
pénzügyminiszterével
ECON/9/09628

Felszólalók: Irene Tinagli, Fernando Medina, Lídia Pereira, Pedro Marques, Georgios 
Kyrtsos, Rasmus Andresen, Michiel Hoogeveen, José Gusmão, Pedro 
Silva Pereira, Mick Wallace.

3. A következő ülés(ek) jegyzőkönyveinek elfogadása:
 2022. március 21. PV – PE735.752v01-00

Határozat: A jegyzőkönyvet elfogadják.

 2022. március 30. PV – PE735.738v01-00

Határozat: A jegyzőkönyvet elfogadják.

 2022. április 28. PV – PE735.584v01-00

Határozat: A jegyzőkönyvet elfogadják.

 2022. május 16. PV – PE735.746v01-00
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Határozat: A jegyzőkönyvet elfogadják.

 2022. június 13–14. PV – PE735.739v01-00

Határozat: A jegyzőkönyvet elfogadják.

4. Az elnök közleményei

A koordinátorok 2022. július 12-i ülése – A határozatok és ajánlások összefoglalása

1. Kijelölések

1. 2021. évi mentesítés: Európai Bankhatóság... nincs vélemény

2. 2021. évi mentesítés – Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
hatóság... nincs vélemény

3. 2021. évi mentesítés – Európai Értékpapírpiaci Hatóság... nincs vélemény

4. AFCO-jelentés: Az Európai Parlament a Szerződések módosítására irányuló 
javaslatai... S&D

5. 2020. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság... nincs vélemény

6. 2020. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és 
Tanács... nincs vélemény

7. Az AFCO végrehajtási jelentése „Az áthidaló klauzulák végrehajtása az 
uniós szerződésekben” című jelentésről... FISC (a kijelölést a FISC végzi, 
szavazás az ECON bizottságban)

2. Az ECON bizottságban tartott nyilvános meghallgatások formátuma

A koordinátorok nagyra értékelik a monetáris párbeszéd június 20-i új formátumát, és 
úgy határoznak, hogy a próbaidőszakot a 2022. évi 3. és 4. monetáris párbeszédre is 
kiterjesztik. 
 A koordinátorok úgy határoznak, hogy a rövidebb meghallgatások esetében (90 perc 

helyett) a 60 perces meghallgatások általános elvét folytatják.
 A koordinátorok úgy határoznak, hogy egy alkalommal kipróbálják a 

meghallgatások 60 perces, felülvizsgált formátumát (nyomon követő kérdések az 
első körben, a támogató dokumentumoknak megfelelően), majd értékelés később.

3. Nyilvános meghallgatások 2022 szeptembere és decembere között

Eszmecserét követően az elnök a 2022 vége előtti lehetséges meghallgatások 
tekintetében a következő prioritási sorrendet állapítja meg:
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1. Az állami és magánadósság fenntarthatósága a költségvetési szabályok 
felülvizsgálata keretében;

2. Fenntartható finanszírozás;

3. Lakossági befektetési stratégia. 

A Bizottság jogalkotási javaslatokra vonatkozó terveitől függően azonban kellő időben 
fontolóra lehet venni a 2. és 3. prioritás cseréjét.

Azt is megállapítják, hogy azokat a meghallgatásokat, amelyekre 2022 vége előtt nem 
kerül sor, át lehet ütemezni 2023 első felére, amelyekre vonatkozóan a bizottságokat 
felkérik, hogy október 6-ig nyújtsák be meghallgatások iránti kérelmeiket.

4. Lehetséges rendezvény a nemek közötti egyenlőség hetében 2022. októberben

A koordinátorok megállapodnak abban, hogy 2022 októberében a nemek közötti 
egyenlőség hetében ECON–FEMM meghallgatást kell szervezni a 2022. február 28-ra 
tervezett (de az ukrajnai háború miatt törölt) meghallgatás programjának újbóli 
felhasználásával „Nők a gazdaságban és a pénzügyekben: vita a következő 
kihívásokról az EU-ban” címmel.

5. Gazdasági kormányzás

1. Az európai szemeszterről szóló jelentés: a következő lépések

A koordinátorok jóváhagyják az elnök arra irányuló javaslatát, hogy az ECON 
bizottság évente egy jelentés engedélyezését kérje az európai szemeszterről az ECON 
számára, és megállapodik az EMPL bizottsággal egy olyan ütemtervről, amely 
lehetővé teszi a jelentés plenáris ülésen történő elfogadását az Európai Tanács 2023. 
március 23–24-i ülése előtt.

2. Találkozó a nemzeti parlamentek képviselőivel a 2022. évi európai szemeszter 
értékelésével és a 2023. évi éves fenntartható növekedési stratégia prioritásaival 
kapcsolatban

A koordinátorok megállapodnak abban, hogy az idei szemeszterről szóló jelentés 
keretében nem tartanak ülést a nemzeti parlamentek képviselőivel, tekintettel a 
szemeszterről szóló jelentés menetrendjének változására és a közelgő európai 
parlamenti hétre.

6. Az ifjúság európai éve (2022)

A koordinátorok megállapodnak abban, hogy az ifjúság európai éve (2022) során kiket 
hívnak meg a pénzügyi oktatásról szóló rendezvény első panelbeszélgetésére 
előadónak.

A határokon átnyúlóan dolgozó fiatalokra és különösen az adózási szempontokra 
vonatkozó szakpolitikákról szóló második panelbeszélgetést illetően a FISC 
koordinátorai várhatóan szeptember 5-én tesznek javaslatot a lehetséges előadókra. 
A FISC koordinátorainak ajánlását a bevett gyakorlatnak megfelelően az ECON 
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koordinátorainak jóvá kell hagyniuk.

7. Petíciók

Jóváhagyottnak tekintik a 1123/2021. számú és a 1283/2021. számú petíció javasolt 
nyomon követését.

8. Egyéb kérdések

Az egyik koordinátor kérésére az elnök jelzi, hogy a titkárság törekszik arra, hogy 
lehetőség szerint elkerülje, hogy az árnyékelőadók és az európai parlamenti képviselők 
részvételével zajló egyéb üléseket ugyanarra az időpontra ütemezzék. Az elnök 
emlékezteti a titkárságot, hogy folytassa ezt a gyakorlatot.

5. Strukturált párbeszéd Margrethe Vestager ügyvezető alelnökkel és 
versenypolitikáért felelős biztossal
ECON/9/03017

Felszólalók: Irene Tinagli, Margrethe Vestager, José Manuel García-Margallo y 
Marfil, René Repasi, Georgios Kyrtsos, Ernest Urtasun, Gunnar Beck, 
Johan Van Overtveldt, Chris MacManus, Andreas Schwab.

6. Egyéb kérdések Nincsenek.

7. Következő ülés(ek)

Megerősítve: BUDG-ECON: 2022. szeptember 12., hétfő, 19.45–21.45, Strasbourg
ECON: 2022. szeptember 26., hétfő, 15.00–18.30, Brüsszel

Az ülést 12.36-kor rekesztik be.
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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, Michiel Hoogeveen, José Gusmão

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

Rasmus Andresen, Gunnar Beck, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eero Heinäluoma, Georgios Kyrtsos, Pedro Marques, Lídia 
Pereira, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Johan Van Overtveldt

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

Chris MacManus, Andżelika Anna Możdżanowska, René Repasi, Andreas Schwab, 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)
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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

The Left

NI

José Botella, Gerrit Schlomach, Magdalena Rymkiewicz

Miguel Carapeto, Erik Hormes

Adrian Basurto

Ana Rosa Moura Goncalves

Lawrence Urbain

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

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE
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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/ 
Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Claudia Lindemann, Bettina Guilherme De Souza, Cécilia Lemonnier-Hagelstam

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

Brendan Dignam

* (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/ 
Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem/Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


