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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ακρόαση με θέμα:

«Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου»

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 από 15.45 έως 18.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα József Antall (JAN) 4Q2

Ακρόαση σχετικά με το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
εσωτερικού ελέγχου, 22 Απριλίου 2013

5 λεπτά
15.45 - 15.50

Εναρκτήρια ομιλία
του Προέδρου

5 λεπτά
15.50 - 15.55

Εισαγωγή
της εισηγήτριας Andrea Češková

15 λεπτά
15.55 - 16.10

Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής: στόχοι, κύρια στάδια και 
επιτεύγματα του οδικού χάρτη

- Brian GRAY, πρώην αναπληρωτής γενικός διευθυντής 
της ΓΔ Προϋπολογισμού

Μια πατρική ματιά: γιατί κατέστησε η Επιτροπή στρατηγικό 
της στόχο την εξασφάλιση θετικής δήλωσης αξιοπιστίας κατά 
τη διάρκεια της θητείας της;  
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15 λεπτά
16.10 - 16.25

Η μη εξασφάλιση δήλωσης αξιοπιστίας χωρίς επιφυλάξεις 
σημαίνει την αποτυχία του σχεδίου δράσης; 

- Roger LEVY, London School of Economics and Political 
Science

Οι διάφορες τροποποιήσεις του αρχικού οράματος του 
σχεδίου δράσης

20 λεπτά
16.25 - 16.45 Ερωτήσεις, απαντήσεις, συζήτηση

15 λεπτά
16.45 - 17.00

Το ιερό δισκοπότηρο:  εξακολουθεί να είναι ρεαλιστικός 
στόχος η εξασφάλιση δήλωσης αξιοπιστίας χωρίς 
επιφυλάξεις;

- Manfred KRAFF, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της 
ΓΔ Προϋπολογισμού
Οι προθέσεις της Επιτροπής γενικά και κατά τομέα πολιτικής

15 λεπτά
17.00 - 17.15

Θεωρείται επιτυχημένη η μεταρρύθμιση κατά την άποψη του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου;

- Kersti KALJULAID - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Πώς μπορεί η προσέγγιση ενιαίου ελέγχου να διευκολύνει την 
επίτευξη θετικής δήλωσης αξιοπιστίας;

20 λεπτά
17.15 - 17.35 Ερωτήσεις, απαντήσεις, συζήτηση

15 λεπτά
17.35 - 17.50

Δήλωση αξιοπιστίας και ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού 
ελέγχου: ο αποκλειστικός δρόμος!

- Jules MUIS, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας 
εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής

Μια εποικοδομητική διαφορά – άλλες δυνατότητες για την 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών της ΕΕ ότι η 
δημοσιονομική τάξη στην ΕΕ συνάδει με τα πλέον σύγχρονα 
πρότυπα.
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15 λεπτά
17.50 - 18.05

 ...και αν δεν είναι δυνατή η επίτευξη του στόχου της θετικής 
δήλωσης αξιοπιστίας;

- Kersti KALJULAID - Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Από τον έλεγχο συμμόρφωσης στον έλεγχο απόδοσης: το 
σημείο καμπής;

20 λεπτά
18.05 - 18.25 Ερωτήσεις, απαντήσεις, συζήτηση

5 λεπτά
18.25 - 18.30

Τελικές παρατηρήσεις
της εισηγήτριας Andrea Češková


