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Odbor za proračunski nadzor

PROGRAM
Predstavitev na temo 

„Akcijski načrt Komisije za integriran okvir notranje kontrole“

Ponedeljek, 22. april 2013, od 15.45 do 18.30

v Bruslju

Sejna soba József Antall (JAN) 4Q2

Predstavitev na temo akcijski načrt Komisije za integriran okvir notranje kontrole, 22. 
april 2013

5 min
15.45 - 15.50

Uvodni nagovor
predsednika

5 min
15.50 - 15.55

Uvodni nagovor
poročevalke Andree Češkove

15 min
15.55 - 16.10

Akcijski načrt Komisije: cilji, glavni ukrepi ter dosežki 
časovnega načrta

– Brian GRAY, nekdanji namestnik generalnega 
direktorja GD BUDGET

Očetovsko stališče: zakaj si je Komisija za strateški cilj 
mandata postavila izjavo o zanesljivosti brez pridržka?
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15 min
16.10 - 16.25

Je akcijski načrt v primeru odsotnosti izjave o zanesljivosti 
brez pridržka propadel? 

– Roger LEVY, London School of economics and Political 
Science

Različne spremembe izvirne vizije akcijskega načrta 

20 min
16.25 - 16.45 Vprašanja, odgovori, razprava

15 min
16.45 - 17.00

„Sveti gral“:  ali izjava o zanesljivosti brez pridržka še vedno 
predstavlja uresničljiv cilj?

– Manfred KRAFF, namestnik generalnega direktorja GD 
BUDG
Splošni nameni Komisije ter nameni po političnih sektorjih

15 min
17.00 - 17.15

Je reforma z vidika računskega sodišča uspela?

– Kersti KALJULAID – Evropsko računsko sodišče

Kako lahko enotni revizijski pristop olajša izpolnjevanje 
izjave o zanesljivosti brez pridržka?

20 min
17.15 - 17.35 Vprašanja, odgovori, razprava

15 min
17.35 - 17.50

Izjava o zanesljivosti in integrirana notranja kontrola: edina 
pot!

– Jules MUIS, nekdanji vodja službe za notranjo revizijo 
pri Komisiji

Konstruktivno razlikovanje in ostali vzvodi za obnovitev 
zaupanja državljanov EU v finančno gospodarjenje EU, ki so 
skladni z najvišjimi standardi.
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15 min
17.50 - 18.05

 ... in če izjava o zanesljivosti kot cilju ostane nespremenjena?

– Kersti KALJULAID – Evropsko računsko sodišče

Od skladnosti do revizije uspešnosti: prelomnica? 

20 min
18.05 - 18.25 Vprašanja, odgovori, razprava

5 min
18.25 - 18.30

Sklepne besede
poročevalke Andree Češkove


