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Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

CONT(2019)1008_1
ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση
Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30
Βρυξέλλες
Αίθουσα: Altiero Spinelli (3E-2)
8 Οκτωβρίου 2019, από 9.00 έως 11.00
1.	Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
2.	Ανακοινώσεις της προέδρου
3.	Ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2018
CONT/9/01487

Εισηγήτρια:

Monika Hohlmeier (PPE)

 
	Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος 2018, από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Klaus-Heiner Lehne
Παρουσία των
- Günther Oettinger, Επιτρόπου αρμόδιου για τον προϋπολογισμό και τους ανθρώπινους πόρους, και
- Λάζαρος Σ. Λαζάρου, μέλος του ΕΕΣ, κοσμήτορας του τμήματος V, Χρηματοδότηση και διοίκηση της Ένωσης
8 Οκτωβρίου 2019, από 11.00 έως 12.30
4.	Συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση του ΕΕΣ: Αναφορά στοιχείων για τη βιωσιμότητα: απολογισμός σε επίπεδο θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ
CONT/9/01486

Εισηγήτρια:

Lara Wolters (S&D)

 
	Παρουσίαση της συνοπτικής περιπτωσιολογικής επισκόπησης από το μέλος του ΕΕΣ, Eva Lindström
5.	Ειδική έκθεση αριθ. 14/2019 του ΕΕΣ (Απαλλαγή 2018): «Πείτε την άποψή σας!»: Οι δημόσιες διαβουλεύσεις της Επιτροπής κινητοποιούν τη συμμετοχή των πολιτών, υπολείπονται όμως δραστηριοτήτων επικοινωνιακής προσέγγισης

CONT/9/01484
	Παρουσίαση της ειδικής έκθεσης από το αρμόδιο μέλος του ΕΕΣ, Annemie Turtelboom
8 Οκτωβρίου 2019, από 15.00 έως 17.00
*** Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
6.	Έρευνες που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) όσον αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της OLAF
CONT/9/01460
***I	2018/0170(COD)	COM(2018)0338 – C8-0214/2018

Εισηγητής:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

Επί της ουσίας:

CONT


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
7.	Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης
CONT/9/01461
***I	2018/0211(COD)	COM(2018)0386 – C8-0236/2018

Εισηγητής:

Tamás Deutsch (PPE)

Επί της ουσίας:

CONT


 
	Ψηφοφορία επί της αποφάσεως για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων
*** Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ***
8.	Ειδική έκθεση 7/2019 του ΕΕΣ (Απαλλαγή 2018): Δράσεις της ΕΕ στον τομέα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης: αρκετά φιλόδοξες, αλλά απαιτείται η βελτίωση της διαχείρισης
CONT/9/01485

Εισηγητής:

Cristian Ghinea (Renew)

 
	Παρουσίαση της ειδικής έκθεσης από το αρμόδιο μέλος του ΕΕΣ, Νικόλαο Μηλιώνη
9.	Ειδική έκθεση αριθ. 12/2019 του ΕΕΣ (Απαλλαγή 2018): Ηλεκτρονικό εμπόριο: Πολλές από τις προκλήσεις που σχετίζονται με την είσπραξη του ΦΠΑ και των τελωνειακών δασμών δεν έχουν αντιμετωπιστεί
CONT/9/01480

Εισηγητής:

Tamás Deutsch (PPE)

 
	Παρουσίαση της ειδικής έκθεσης από το αρμόδιο μέλος του ΕΕΣ, Ildiko Gall-Pelcz
10.	Διάφορα
11.	Προσεχείς συνεδριάσεις
	17 Οκτωβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30
8 Οκτωβρίου 2019, από 17.00 έως 18.30
Κεκλεισμένων των θυρών
12.	Συνεδρίαση των συντονιστών

