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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Budžeta kontroles komiteja

PROGRAMMA
Uzklausīšana par jautājumu

„Komisijas rīcības plāns integrētas iekšējās kontroles struktūras ieviešanai”

Pirmdien, 2013. gada 22. aprīlī, plkst. 15.45–18.30

Briselē

Telpa: Jòzsef Antall (JAN) 4Q2

Uzklausīšana par jautājumu „Komisijas rīcības plāns integrētas iekšējās kontroles 
struktūras ieviešanai”, 2013. gada 22. aprīlī

5 min.
plkst. 15.45–15.50

Atklāšana
Uzstājas priekšsēdētājs.

5 min.
plkst. 15.50–15.55

Ievadvārdi
Uzstājas referente Andrea Češková.

15 min.
plkst. 15.55–16.10

Komisijas rīcības plāns — mērķi, galvenie soļi un sasniegumi 
ceļveža īstenošanā

– Brian GRAY, bijušais Budžeta ģenerāldirektorāta 
direktora vietnieks

Tēvišķīgs skatījums: kāpēc Komisija par stratēģisku mērķi 
noteica pozitīvas ticamības deklarācijas panākšanu savā
pilnvaru laikā?
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15 min.
plkst. 16.10–16.25

Vai ticamības deklarācijas bez ierobežojumiem gadījumā 
minēto rīcības plānu nebūtu bijis iespējams īstenot?

– Roger LEVY, Londonas Ekonomikas un politoloģijas 
skola

Rīcības plāna sākotnējā skatījuma dažādās izmaiņas

20 min.
plkst. 16.25–16.45 Jautājumi, atbildes un diskusijas

15 min.
plkst. 16.45–17.00

„Svētais Grāls”: vai ticamības deklarācija bez ierobežojumiem 
joprojām ir reālistisks mērķis?

– Manfred KRAFF, Budžeta ģenerāldirektorāta direktora 
vietnieks
Komisijas nodomi kopumā un attiecībā uz konkrētām politikas 
jomām

15 min.
plkst. 17.00–17.15

Vai ar reformu sasniegti cerētie rezultāti no Revīzijas palātas 
viedokļa?

– Kersti KALJULAID, Eiropas Revīzijas palāta

Kā vienotās revīzijas pieeja varētu atvieglot pozitīvas 
ticamības deklarācijas panākšanu?

20 min.
plkst. 17.15–17.35 Jautājumi, atbildes un diskusijas

15 min.
plkst. 17.35–17.50

Ticamības deklarācija un iekšējā integrētā kontrole —
vienīgais pareizais ceļš!

– Jules MUIS, bijušais Komisijas Iekšējās revīzijas 
dienesta vadītājs

Konstruktīva atšķirība, pārējie līdzekļi, kā atjaunot ES 
iedzīvotāju ticību tam, ka ES finanšu pārvaldība notiek 
atbilstoši vismodernākajām un progresīvākajām metodēm.
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15 min.
plkst. 17.50–18.05

… un ja nu pozitīvu ticamības deklarāciju kā mērķi nebūtu 
iespējams sasniegt?

– Kersti KALJULAID, Eiropas Revīzijas palāta

No atbilstības revīzijas uz darbības rezultātu revīziju: 
pagrieziena punkts?

20 min.
plkst. 18.05–18.25 Jautājumi, atbildes un diskusijas

5 min.
plkst. 18.25–18.30

Noslēguma vārdi
Uzstājas referente Andrea Češková.


