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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по бюджетен контрол

CONT(2009)1202_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Сряда, 2 декември 2009 г., 15,00–18,30 ч.
Четвъртък, 3 декември 2009 г., 9,00–12,30 ч.

Брюксел

Зала: PHS 1A002

2 декември 2009 г., 15,00–15,30 ч.(при закрити врата)

Заседание на координаторите

2 декември 2009 г., 15,30 ч.–18,30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията от:
 20 юли 2009 г. PV – PE428.194v02-00
 3–4 ноември 2009 г. PV – PE430.398v02-00
 10 ноември 2009 г. PV – PE430.421v01-00

3. Съобщения на председателя

4. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2008 г.: общ бюджет на ЕО, раздел III, Комисия
CONT/7/00546
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2009/2068(DEC) SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009
Докладчик: Bogusław Liberadzki (S&D)
Водеща: CONT –

 Размяна на мнения с Paweł Samecki, член на Европейската комисия, 
отговарящ за регионалната политика, и с Vladimír Špidla, член на 
Европейската комисия, отговарящ за трудовата заетост, социалните въпроси и 
равните възможности, в присъствието на Kersti Kaljulaid, отговорен член на 
Сметната палата

5. Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен отчет за 2008 г.
CONT/7/01372

2009/2166(INI)
Докладчик: Tamás Deutsch (PPE)
Водеща: CONT –
Подпомагащи: ECON – Enikő Győri (PPE)

REGI –

 Представяне на годишния отчет на ЕИБ за 2008 г. от Philippe Maystadt, 
председател, и размяна на мнения в присъствието на Igors Ludboržs, 
отговорен член на Сметната палата

3 декември 2009 г., 9,00–12,30 ч.

6. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2008 г.: общ бюджет на ЕО, раздел III, Комисия
и 7-и, 8-и, 9-и и 10-и Европейски фондове за развитие (ЕФР)
CONT/7/00546

2009/2068(DEC) SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009
Докладчик: Bogusław Liberadzki (S&D)
Докладчик: Inés Ayala Sender (S&D)
Водеща: CONT –

 Размяна на мнения с Karel De Gucht, член на Европейската комисия, 
отговарящ за развитието и хуманитарната помощ, в присъствието на Jacek 
Uczkiewicz, отговорен член на Сметната палата

7. Годишен отчет на Надзорния комитет на Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF)

 Представяне на отчета за дейността на Надзорния комитет на OLAF за 2008 г. 
от Peter Strömberg, председател

8. Приемане на препоръките на координаторите

9. Специален доклад 8/2009 на Европейската сметна палата „Постигнали ли са 
своите цели „мрежите за високи научни постижения“ и „интегрираните 
проекти“ в политиката на Общността в областта на изследванията?“
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CONT/7/00424
Докладчик: Ingeborg Gräßle (PPE)

 Размяна на мнения и разглеждане на работен документ в присъствието на 
Massimo Vari, отговорен член на Сметната палата

10. Специален доклад 14/2009 на Европейската сметна палата „Постигнали ли са 
основните си цели инструментите за управление на пазара на мляко и млечни 
продукти?“
CONT/7/00521
Докладчик: Christel Schaldemose (S&D)

 Размяна на мнения и разглеждане на работен документ в присъствието на 
Július Molnár, отговорен член на Сметната палата

11. Специален доклад 10/2009 на Европейската сметна палата „Действия за 
информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти“
CONT/7/00421
Докладчик: Christofer Fjellner (PPE) DT – PE427.181v01-00

 Размяна на мнения и разглеждане на работен документ в присъствието на 
Július Molnár, отговорен член на Сметната палата

12. Разни въпроси

13. Дата на следващото заседание
 25 януари 2010 г., понеделник, 15,00–18,30 ч. (Брюксел)
 26 януари 2010 г., вторник, 9,00–12,30 ч. и 15,00–18,30 ч. (Брюксел)


