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Biudžeto kontrolės komitetas

CONT(2020)1001_1
DARBOTVARKĖS PROJEKTAS
Posėdis
2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 9.00–11.00 val. (bendras posėdis)
Briuselis, salė: József Antall (4Q2)
2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 13.45–15.45 val.
Briuselis, salė: József Antall 4Q1 ir vaizdo konferencija
2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 16.45–18.45 val.
Briuselis, salė: József Antall 4Q1 ir vaizdo konferencija

2020 m. spalio 1 d. 9.00–11.00 val.
Europos Audito Rūmų apžvalgos Nr. 01/2020 „Klimato srities išlaidų ES biudžete stebėjimas“
ir tyrimo „Klimato aspekto integravimo į ES biudžetą dokumentavimas“ (angl. „Documenting Climate Mainstreaming in the EU budget“) pristatymas

• Bendras posėdis su Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetu József Antall 4Q2 posėdžių salėje (žr. atskirą darbotvarkės projektą)


* * *
2020 m. spalio 1 d. 12.00–12.45 val.
Uždaras
1.	Koordinatorių posėdis
* * *
2020 m. spalio 1 d. 13.45–14.15 val.
2.	Darbotvarkės tvirtinimas
3.	Pirmininkės pranešimai
*** Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia: pirmasis balsavimas – pakeitimai ***
4.	2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba 
CONT/9/03070
	2019/2057(DEC)	COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

Pranešėjas:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PR – PE653.749v01-00
AM – PE657.304v01-00
Atsakingas komitetas:

CONT


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

5.	2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
CONT/9/03069
	2019/2060(DEC)	COM(2019)0316[06] – C9-0055/2019

Pranešėjas:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PR – PE653.766v02-00
AM – PE657.305v01-00
Atsakingas komitetas:

CONT


 
	Pranešimo projekto tvirtinimas

2020 m. spalio 1 d. 14.15–15.45 val.
6.	2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija
CONT/9/03689
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Pranešėjas:

Joachim Kuhs (ID)

Atsakingas komitetas:

CONT


 
	Keitimasis nuomonėmis dėl metiniuose veiklos pranešimuose pareikštų išlygų su Komisijos generalinių direktoratų atstovais:

– Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato (RTD GD) generaliniu direktoriumi Jeanu-Ericu Paquet'u,
– Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato (EMPL GD) generaliniu direktoriumi Joostu Korte,
– Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato (HOME GD) generaline direktore Monique Pariat.
Posėdis sustabdytas iki 16.45 val.
* * *
2020 m. spalio 1 d. 16.45–18.45 val.
7.	Pirmininkės pranešimai: balsavimo dėl pakeitimų rezultatai
*** Nuotolinio balsavimo procedūros pradžia: antrasis balsavimas – galutinis balsavimas ***
* * *
8.	2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas. Europos Komisija
CONT/9/03689
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Pranešėjas:

Joachim Kuhs (ID)

Atsakingas komitetas:

CONT


 
Keitimasis nuomonėmis dėl metiniuose veiklos pranešimuose pareikštų išlygų su Komisijos generalinių direktoratų atstovais:
– Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato (AGRI GD) generaliniu direktoriumi Wolfgangu Burtscheriu,
– Regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato (REGIO GD) generaliniu direktoriumi Marcu Lemaître'u ir
– Biudžeto generalinio direktorato (BUDG GD) generaliniu direktoriumi Gertu Janu Koopmanu.
9.	Pirmininkės pranešimai dėl galutinio balsavimo rezultatų
10.	Kiti klausimai
11.	Kiti posėdžiai
	2020 m. spalio 15 d. 13.45–15.45 val. ir 16.45–18.45 val.

2020 m. spalio 28 d. 13.45–15.45 val. ir 16.45–18.45 val.
2020 m. spalio 29 d. 9.00–11.00 val. ir 11.30–12.30 val.

