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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Controlo Orçamental

PROGRAMA
Audição sobre o

“Plano de Ação da Comissão para um quadro integrado de controlo interno”

Segunda-feira, 22 de abril de 2013, das 15.45 às 18.30

Bruxelas

Sala József Antall (JAN) 4Q2

Audição sobre o Plano de Ação da Comissão para um quadro integrado de controlo 
interno, 22 de abril de 2013

5 minutos
15.45 - 15.50

Observações preliminares
por parte do Presidente

5 minutos
15.50 - 15.55

Introdução
pela relatora Andrea Češková

15 minutos
15.55 - 16.10

Plano de Ação da Comissão: Objetivos, principais medidas e 
consecução do roteiro

- Brian GRAY, antigo Diretor-Geral adjunto da DG 
Orçamento

Uma visão paternalista: Por que razão a Comissão incluiu 
nos objetivos estratégicos do seu mandato a obtenção de uma 
DAS positiva?  
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15 minutos
16.10 - 16.25

Se não houver uma DAS positiva, isto significa que o Plano de 
Ação falhou? 

- Roger LEVY, London School of Economics and Political 
Science

As várias modificações à visão inicial do Plano de Ação 

20 minutos
16.25 - 16.45 Perguntas, respostas, debate

15 minutos
16.45 - 17.00

O Graal Sagrado:  uma DAS não qualificada continua a ser 
um objetivo realista?

- Manfred KRAFF, Diretor-Geral ADJUNTO da DG BUDG
As intenções da Comissão em geral e por setor político

15 minutos
17.00 - 17.15

A reforma trouxe os resultados esperados do ponto de vista do 
Tribunal de Contas?

- Kersti KALJULAID – Tribunal de Contas Europeu

De que forma é que a abordagem de auditoria única pode 
facilitar a consecução de uma DAS positiva?

20 minutos
17.15 - 17.35 Perguntas, respostas, debate

15 minutos
17.35 - 17.50

DAS e controlo integrado interno: A via exclusiva!

- Jules MUIS, antigo Responsável do Serviço de Auditoria 
Interna da Comissão

Uma diferença construtiva, as outras alavancas para 
restaurar a segurança e a confiança dos cidadãos em como a 
gestão financeira da UE está em conformidade com os 
avanços técnicos.
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15 minutos
17.50 - 18.05

 .... e se como objetivo uma DAS positiva não puder ser 
alcançada?

- Kersti KALJULAID – Tribunal de Contas Europeu

Da conformidade à auditoria de resultados: o ponto de 
viragem?

20 minutos
18.05 - 18.25 Perguntas, respostas, debate

5 minutos
18.25 - 18.30

Observações finais
pela relatora Andrea Češková


