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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по бюджетен контрол

CONT(2011)1208_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

четвъртък, 8 декември 2011 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: Altiero Spinelli - 5G3

8 декември 2011 г., 9.00–12.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

*** Време за електронно гласуване ***

3. Бюджетен контрол върху хуманитарната помощ от страна на ЕС, 
ръководен от Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска 
защита"
CONT/7/05815

2011/2073(INI)

Докладчик: Martin Ehrenhauser (NI) PR – PE469.994v01-00
AM – PE475.972v01-00

Водеща: CONT –
Подпомагаща: DEVE – Michèle Striffler (PPE) AD – PE472.100v04-00

AM – PE472.101v01-00

 Приемане на проектодоклада

*** Край на електронното гласуване ***



PE476.060v01-00 2/3 OJ\884283BG.rtf

BG

4. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2010 г.: общ бюджет на ЕС, Раздел III, Комисия
CONT/7/06929

2011/2201(DEC) COM(2011)0473[01] – C7-0256/2011

Докладчик: Christofer Fjellner (PPE)
Водеща: CONT –

 Размяна на мнения с член на Европейската комисия, отговарящ за данъчното 
облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, Алгирдас 
Шемета в присъствието на члена на Европейската сметна палата, Kersti 
Kaljulaid

 В допълнение на Годишния доклад на Европейската сметна палата за 2010 г. 
могат да бъдат разгледани следните документи за размяна на мнения:

– последващите действия след освобождаването от отговорност във връзка 
с изпълнението на бюджета за финансовата 2009 г. (COM(2011)0736 -
SEC(2011)1350 и SEC(2011)1351)

– Годишен доклад до органа за освобождаване от отговорност относно 
вътрешните одити, проведени през 2010 г. (член 86, параграф 4 от 
Финансовия регламент), в присъствието на вътрешния одитор на 
Комисията, г-н Brian Gray (COM(2011)0643 - SEC(2011)1189)

5. Защита на финансовите интереси на Европейските общности - Борба срещу 
измамите - Годишен доклад за 2010 г.
CONT/7/06487

2011/2154(INI)

Докладчик: Zigmantas Balčytis (S&D)
Водеща: CONT –
Подпомагаща: REGI – Решение: без становище

 Изложение на Алгирдас Шемета, член на Комисията, отговарящ за 
данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, и 
размяна на мнения

6. Посещение на съвместната делегация с представители на комисиите по 
бюджетен контрол и по бюджети на мястото, където се разработва проектът 
ITER - в Cadarache (Франция), в периода от 16 до 18 май 2011 г.
CONT/7/05417

Докладчик: Bart Staes (Verts/ALE)

 Представяне на доклада за делегацията

* * *

8 декември 2011 г., 12.00–12.30 ч.
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При закрити врата

7. Заседание на координаторите

8. Разни въпроси

9. Следващо(и) заседание(я)
 19 декември 2011 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)
 20 декември 2011 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)


