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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Kontroli Budżetowej

PROGRAM
Wysłuchanie w sprawie

„Planu działania Komisji mającego na celu utworzenie zintegrowanych wewnętrznych 
ram kontroli”

Poniedziałek, 22 kwietnia 2013 r. w godz. 15.45 - 18.30

Bruksela

Sala im. Józsefa Antalla (JAN) 4Q2

Wysłuchanie w sprawie planu działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli 
wewnętrznej, 22 kwietnia 2013 r.

5 minut
15.45 - 15.50

Uwagi wstępne
Przewodniczący

5 minut
15.50 - 15.55

Wprowadzenie
sprawozdawczyni Andrea Češková

15 minut
15.55 - 16.10

Plan działania Komisji: cele, główne etapy i wyniki mapy 
drogowej

- Brian GRAY były zastępca dyrektora generalnego DG 
BUDGET

Ocena macierzystej instytucji: dlaczego Komisja za 
strategiczny cel przyjęła uzyskanie podczas jej kadencji 



PE506.366v02-00 2/3 DV\933038PL.doc

PL

pozytywnego poświadczenia wiarygodności?  

15 minut
16.10 - 16.25

Czy plan działania poniósł klęskę z uwagi na brak 
poświadczenia wiarygodności bez zastrzeżeń? 

- Roger LEVY, Londyńska Szkoła Ekonomii i Politologii

Różne zmiany w początkowej wersji planu działania. 

20 minut
16.25 - 16.45 Pytania, odpowiedzi, debata

15 minut
16.45 - 17.00

Święty Graal:  czy poświadczenie wiarygodności bez 
zastrzeżeń to cel realistyczny?

- Manfred KRAFF, zastępca dyrektora generalnego DG 
BUDG
Plany Komisji w ujęciu ogólnym oraz sektorowym

15 minut
17.00 - 17.15

Czy reforma sprawdziła się z punktu widzenia Trybunału 
Obrachunkowego?

- Kersti KALJULAID - Europejski Trybunał 
Obrachunkowy

W jaki sposób podejście oparte na jednolitej kontroli może 
pomóc w osiągnięciu pozytywnego poświadczenia 
wiarygodności?

20 minut
17.15 - 17.35 Pytania, odpowiedzi, debata

15 minut
17.35 - 17.50

Poświadczenie wiarygodności oraz zintegrowana kontrola 
wewnętrzna: jedyne rozwiązanie!

- Jules MUIS, były szef Służby Audytu Wewnętrznego 
Komisji

Konstruktywna różnica, inne czynniki pozwalające odzyskać 
zaufanie obywateli UE co do zgodności unijnego 
gospodarowania finansami z ogólnie uznanymi normami.
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15 minut
17.50 - 18.05

... a jeśli cel pozytywnego poświadczenia wiarygodności nie 
będzie mógł zostać zrealizowany?

Kersti KALJULAID - Europejski Trybunał 
Obrachunkowy

Od zgodności do kontroli wyników: punkt zwrotny?

20 minut
18.05 - 18.25 Pytania, odpowiedzi, debata

5 minut
18.25 - 18.30

Uwagi podsumowujące
sprawozdawczyni Andrea Češková


