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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament

2019-2024

Hospodářský a měnový výbor

ECON(2021)1026_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 26. října 2021, 14:00–15:45 a 16:15–17:15

Brusel

Místnost: József Antall (4Q1)

26. října 2021, 14:00–14:45

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

*** Hlasování ***

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování o bodu 4 a 5, budou hlasovat pomocí
systému EPvote. Přesný čas zahájení a ukončení hlasování o pozměňovacích 
návrzích, které je předběžně naplánováno od 14:00 do 15:30, oznámí předsedkyně.

Konečné hlasování o bodech 4 a 5 je předběžně naplánováno od 17:30 do 18:30. 
Přesný čas zahájení a ukončení konečného hlasování sdělí sekretariát jménem 
předsedkyně elektronickou poštou.



PE699.094v01-00 2/3 OJ\1241656CS.rtf

CS

4. Spravedlivé trhy otevřené hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o 
digitálních trzích)
ECON/9/05000
***I 2020/0374(COD) COM(2020)0842 – C9-0419/2020

Zpravodajka:
Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

Příslušný výbor:
IMCO* Andreas Schwab (PPE)

 přijetí návrhu stanoviska
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. září 2021, 17:00

5. Jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změna směrnice 
2000/31/ES
ECON/9/05055
***I 2020/0361(COD) COM(2020)0825 – C9-0418/2020

Zpravodaj:
Mikuláš Peksa (Verts/ALE)

Příslušný výbor:
IMCO* Christel Schaldemose (S&D)

Stanoviska:
ECON, ITRE*, TRAN, CULT, JURI*, LIBE*, FEMM

 přijetí návrhu stanoviska
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. září 2021, 12:00

*** Konec hlasování ***

6. Evropské zelené dluhopisy
ECON/9/06780
***I 2021/0191(COD) COM(2021)0391 – C9-0311/2021

Zpravodaj:
Paul Tang (S&D)

Příslušný výbor:
ECON

Stanoviska:
BUDG, ENVI

 první výměna názorů

26. října 2021, 14:45–15:45

7. Veřejné slyšení o důsledcích pandemie pro ženy a o tom, jak lze navrhnout 
oživení s cílem chránit ženy a podporovat rovnost žen a mužů:
Podpora rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí pro všechny a začlenění těchto 
cílů do Nástroje pro oživení a odolnost a národních programů reforem
ECON/9/07407
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26. října 2021, 16:15–17:15

8. Kontrola aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření
ECON/9/02496
 výměna názorů k revidovanému aktu v přenesené pravomoci týkajícímu se sdělení

klíčových informací podle nařízení (EU) č. 1286/2014 PRIIPS

9. Různé

10. Příští schůze

úterý 9. listopadu 2021, 13:45–15:45 a 16:15–18:45
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