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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019 – 2024

Комисия по бюджетен контрол

CONT(2020)0507_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Четвъртък, 7 май 2020 г., 9.00 – 10.15 ч. и 17.15 – 18.45 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:
 11 – 12 ноември 2019 г. PV – PE644.742v01-00
 18 ноември 2019 г. PV – PE644.860v01-00
 28 ноември 2019 г. PV – PE644.861v01-00
 4 – 5 декември 2019 г. PV – PE648.460v02-00

7 май 2020 г., 9.00 – 10.00 ч.

4. Командировка на комисията CONT в Чешката република (26 – 28 февруари
2020 г.)
CONT/9/02414
 Размяна на мнения относно доклад за командировка и дискусия на

последващите действия

7 май 2020 г., 10.00 – 10.15 ч.

Откриване на процедурата за дистанционно гласуване
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Гласуването ще бъде отворено от 10.00 ч. до 11.30 ч.

*** Време за дистанционно гласуване ***

Всички членове на ЕП, участващи в гласуването (или намиращи се в
заседателната зала на комисията, или чрез дистанционно участие), ще
гласуват по електронната поща, като използват отпечатани бюлетини за
гласуване на хартия и листи за гласуване.

5. Контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка –
годишен доклад за 2018 г.
CONT/9/01630

2019/2127(INI)

Докладчик:
Бас Ейкхаут (Verts/ALE) PR – PE644.864v01-00

AM – PE648.435v01-00
Водеща:

CONT

 Приемане на проекта на доклад

6. Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – борба с измамите
– годишен доклад за 2018 г.
CONT/9/01632

2019/2128(INI)

Докладчик:
Йоахим Кус (ID) PR – PE644.865v02-00

AM – PE648.436v02-00
Водеща:

CONT

 Приемане на проекта на доклад

*** Край на времето за дистанционно гласуване ***

Прекратяване на заседанието до 17.15 ч.

* * *

7 май 2020 г., 12.00 – 13.30 ч.

При закрити врати

7. Заседание на координаторите

* * *

7 май 2020 г., 17.15 – 18.45 ч.
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8. Съобщения на председателя

Резултати от процедурата за дистанционно гласуване

Окончателни гласове чрез поименно повикване

9. Разни въпроси
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