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PROGRAM
Audiere privind

„Planul de acțiune al Comisiei pentru un cadru de control intern integrat”

luni, 22 aprilie 2013, între 15.45 și 18.30

Bruxelles

Sala József Antall (JAN) 4Q2

Audiere privind Planul de acțiune al Comisiei pentru un cadru de control intern 
integrat, 22 aprilie 2013

5 min
15.45 - 15.50

Cuvânt introductiv
adresat de președinte

5 min
15.50 - 15.55

Introducere
din partea raportoarei Andrea Češková

15 min
15.55 - 16.10

Planul de acțiune al Comisiei: obiective, etapele și realizările 
principale ale foii de parcurs

- Brian GRAY fost director general adjunct al DG Buget

Atitudine de tip paternalist: care sunt motivele pentru care 
Comisia a făcut din obținerea unei DAS pozitive un obiectiv 
strategic în timpul mandatului său?  
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15 min
16.10 - 16.25

Planul de acțiune se consideră eșuat în absența unei DAS 
necalificate? 

- Roger LEVY, London School of Economics and Political 
Science 

Diferitele modificări ale versiunii originale a planului de 
acțiune 

20 min
16.25 - 16.45 Întrebări, răspunsuri, dezbateri

15 min
16.45 - 17.00

Sfântul Potir: o DAS necalificată mai reprezintă încă un 
obiectiv realist?

- Manfred KRAFF, director general adjunct al DG Buget
Intențiile Comisiei în general și pe sectoare de politică

15 min
17.00 - 17.15

Reforma a avut succes din punctul de vedere al Curții de 
Conturi Europene?

- Kersti KALJULAID - Curtea de Conturi Europeană

Cum poate metoda auditului unic să faciliteze obținerea unei 
DAS pozitive?

20 min
17.15 - 17.35 Întrebări, răspunsuri, dezbateri

15 min
17.35 - 17.50

DAS și controlul intern integrat: singura cale de urmat!

- Jules MUIS,  fostul șef al Serviciului de Audit Intern al 
Comisiei

O diferență constructivă, pârghiile alternative de restabilire a 
încrederii cetățenilor UE în fiabilitatea modelului de 
administrare financiară a UE. 
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15 min
17.50 - 18.05

 ... și dacă nu a putut fi atins obiectivul unei DAS pozitive?

- Kersti KALJULAID - Curtea de Conturi Europeană

De la auditul de conformitate la auditul de performanță: 
punctul de întoarcere?

20 min
18.05 - 18.25 Întrebări, răspunsuri, dezbateri

5 min
18.25 - 18.30

Concluzii
din partea raportoarei Andrea Češková


