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Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru afaceri economice și monetare

ECON(2021)0927_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 27 septembrie 2021, 13.45 - 16.15

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q1)

27 septembrie 2021, 13.45 - 15.45

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

*** Votare ***

Toți deputații care participă la voturile aferente punctului 3 vor vota utilizând 
sistemul EPvote. Ora exactă a deschiderii și închiderii votului asupra 
amendamentelor aferente punctului 3, programat provizoriu pentru intervalul orar 
13.45-15.45, va fi anunțată de președinție.

Voturile finale aferente punctului 3 sunt programate provizoriu pentru intervalul 
orar 17.30-18.30. Orele exacte de deschidere și închidere a votului final vor fi 
comunicate prin e-mail de către secretariat în numele președinției.

3. Politicile economice ale zonei euro în 2021
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ECON/9/05812
2021/2061(INI)

Raportoare:
Sirpa Pietikäinen (PPE) AM – PE695.307v01-00

Comisie competentă:
ECON

Avize:
BUDG

 Adoptarea proiectului de raport
 Termen de depunere a amendamentelor: 14 iulie 2021, 12.00

*** Sfârșitul votării ***

4. Dialog pe chestiuni monetare cu Christine Lagarde, Președinta Băncii Centrale 
Europene
ECON/9/01878

27 septembrie 2021, 15.45 - 16.00

5. Modificarea Directivei 2009/65/CE în ceea ce privește utilizarea documentelor cu 
informații esențiale de către societățile de administrare a organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)
ECON/9/06883
***I 2021/0219(COD) COM(2021)0399 – C9-0327/2021

Raportor:
Jonás Fernández (S&D)

Comisie competentă:
ECON

 Schimb de opinii și decizie privind procedura

6. Modificarea Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 în ceea ce privește prelungirea 
regimului tranzitoriu pentru societățile de administrare, societățile de investiții și 
persoanele care oferă consultanță cu privire la, sau vând unități ale organismelor 
de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și non-OPCVM
ECON/9/06884
***I 2021/0215(COD) COM(2021)0397 – C9-0326/2021

Raportor:
Jonás Fernández (S&D)

Comisie competentă:
ECON

Avize:
IMCO

 Schimb de opinii și decizie privind procedura

7. Chestiuni diverse
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8. Reuniuni următoare
Joi, 14 octombrie 2021, 9.00-12.00


