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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по бюджетен контрол

ПРОГРАМА
Изслушване относно

Плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол

Понеделник, 22 април 2013 г., от 15.45 до 18.30 часа

Брюксел

Зала József Antall (JAN) 4Q2

Изслушване относно плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за 
вътрешен контрол, 22 април 2013 г.

5 мин.
15.45 - 15.50

Встъпителни бележки
на председателя

5 мин.
15.50 - 15.55

Въведение
на докладчика Andrea Češková

15 мин.
15.55 - 16.10

Планът за действие на Комисията: цели, основни стъпки и 
постижения на пътната карта

– Brian GRAY, бивш заместник генерален директор на 
ГД „Бюджет“

Оценка на институцията: защо Комисията превърна в своя 
стратегическа цел постигането на положителна 
декларация за достоверност през мандата си? 
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15 мин.
16.10 - 16.25

Провали ли се планът за действие, след като не беше 
получена декларация за достоверност без резерви? 

– Roger LEVY, Лондонско училище по икономика и 
политически науки (London School of Еconomics and 
Political Science)

Различните промени в първоначалната визия на плана за 
действие 

20 мин.
16.25 - 16.45 Въпроси, отговори, разисквания

15 мин.
16.45 - 17.00

Светият Граал: все още ли е реалистична цел декларация 
за достоверност без резерви?

– Manfred KRAFF, заместник генерален директор на 
ГД „Бюджет“
Намеренията на Комисията като цяло и по сектори на 
политики

15 мин.
17.00 - 17.15

Даде ли резултат реформата от гледна точка на Сметната 
палата?

– Kersti KALJULAID, Европейска сметна палата

По какъв начин подходът за единен одит може да 
спомогне за постигането на положителна декларация за 
достоверност?

20 мин.
17.15 - 17.35 Въпроси, отговори, разисквания

15 мин.
17.35 - 17.50

Декларацията за достоверност и вътрешният интегриран 
контрол: изключителният път!

– Jules MUIS, бивш ръководител на Службата за 
вътрешен одит на Комисията

Конструктивната разлика — другите лостове за 
възстановяване на вярата и доверието на гражданите на 
ЕС, че вътрешното финансово управление отговаря на 
съвременните изисквания в тази област.

15 мин.  … а ако положителна декларация за достоверност не 
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17.50 - 18.05 може да бъде постигната като цел?

– Kersti KALJULAID, Европейска сметна палата

От одит на спазването до одит на изпълнението: 
повратната точка?

20 мин.
18.05 - 18.25 Въпроси, отговори, разисквания

5 мин.
18.25 - 18.30

Заключителни бележки
на докладчика Andrea Češková


