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Budžeta kontroles komiteja

CONT(2020)1001_1
DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS
Sanāksme
Ceturtdien, 2020. gada 1. oktobrī, plkst. 9.00–11.00  (kopīgā sanāksme)
Briselē, Telpa: József Antall (4Q2)
Ceturtdien, 2020. gada 1. oktobrī, plkst. 13.45–15.45
Briselē, Telpa: József Antall 4Q1 and visio conference
Ceturtdien, 2020. gada 1. oktobrī, plkst. 16.45–18.45
Briselē, Telpa: József Antall 4Q1 and visio conference

2020. gada 1. oktobrī plkst. 9.00–11.00
Iepazīstināšana ar ERP apskatu Nr. 1/2020 "Klimata jomas izdevumu izsekošana ES budžetā"
un pētījumu par klimata politikas integrēšanas dokumentēšanu ES budžetā

• Kopīga sanāksme ar Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju sanāksmju telpā József Antal 4Q1 (skatīt atsevišķu darba kārtības projektu)


* * *
2020. gada 1. oktobrī plkst. 12.00–12.45
Aiz slēgtām durvīm
1.	Koordinatoru sanāksme
* * *
2020. gada 1. oktobrī plkst. 13.45–14.15
2.	Darba kārtības pieņemšana
3.	Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi
***Attālinātas balsošanas procedūras atklāšana: pirmā kārta — grozījumi***
4.	ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome
CONT/9/03070
	2019/2057(DEC)	COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

Referents:

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

CONT


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
5.	ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
CONT/9/03069
	2019/2060(DEC)	COM(2019)0316[06] – C9-0055/2019

Referents:

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

CONT


 
	Ziņojuma projekta pieņemšana
2020. gada 1. oktobrī plkst. 14.15–15.45
6.	ES 2019. finanšu gada vispārējais budžets: Eiropas Komisija
CONT/9/03689
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Referents:

Joachim Kuhs (ID)

Atbildīgā komiteja:

CONT


 
	Viedokļu apmaiņa ar Komisijas ģenerāldirektorātu pārstāvjiem par iebildumiem, kas pausti gada darbības pārskatos:
- Jean-Eric Paquet, Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta (DG RTD) ģenerāldirektors;
- Joost Korte, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta (DG EMPL) ģenerāldirektors;
- Monique Pariat, Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta(DG HOME) ģenerāldirektore 
Sanāksmes pārtraukums līdz plkst. 16.45
* * *
2020. gada 1. oktobrī plkst. 16.45–18.45
7.	Sanāksmes vadītāja paziņojumi: balsojuma par grozījumiem rezultāti
***Attālinātas balsošanas procedūras atklāšana: otrā kārta — galīgais balsojums***
* * *
8.	ES 2019. finanšu gada vispārējais budžets: Eiropas Komisija
CONT/9/03689
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Referents:

Joachim Kuhs (ID)

Atbildīgā komiteja:

CONT


 
Viedokļu apmaiņa ar Komisijas ģenerāldirektorātu pārstāvjiem par iebildumiem, kas pausti gada darbības pārskatos:
- Wolfgang Burtscher, Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta (DG AGRI) ģenerāldirektors;
- Marc Lemaître, Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta (DG REGIO) ģenerāldirektors un
- Gert Jan Koopman, Budžeta ģenerāldirektorāta (DG BUDG) ģenerāldirektors
9.	Sanāksmes vadītāja paziņojumi par galīgā balsojuma rezultātiem
10.	Dažādi jautājumi
11.	Nākamās sanāksmes
	2020. gada 15. oktobrī plkst. 13.45–15.45 un plkst. 16.45–18.45
2020. gada 28. oktobrī plkst. 13.45–15.45 un plkst. 16.45–18.45
2020. gada 29. oktobrī plkst. 9.00–11.00 un plkst. 11.30–12.30

