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Budgetkontrollutskottet

CONT(2020)1001_1
FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Torsdagen den 1 oktober 2020 kl. 9.00–11.00  (gemensamt sammanträde)
Bryssel, Lokal: József Antall (4Q2)
Torsdagen den 1 oktober 2020 kl. 13.45–15.45
Bryssel, Lokal: József Antall 4Q1 och videokonferens
Torsdagen den 1 oktober 2020 kl. 16.45–18.45
Bryssel, Lokal: József Antall 4Q1 och videokonferens

1 oktober 2020 kl. 9.00–11.00
Presentation av revisionsrättens översyn nr 01/2020: Spårning av klimatutgifter i EU-budgeten
och studie om dokumenteringen av integreringen av klimatåtgärder i EU:s budget

• Gemensamt sammanträde med utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i sammanträdeslokal József Antall 4Q2 (se separat förslag till föredragningslista) 


* * *
1 oktober 2020 kl. 12.00–12.45
Inom stängda dörrar
1.	Samordnarnas sammanträde
* * *
1 oktober 2020 kl. 13.45–14.15
2.	Godkännande av föredragningslistan
3.	Meddelanden från ordföranden
***Omröstning på distans inleds: första omgången – ändringsförslag ***
4.	Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – rådet och Europeiska rådet
CONT/9/03070
	2019/2057(DEC)	COM(2019)0316[03] – C9-0052/2019

Föredragande:

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

CONT


 
	Antagande av förslag till betänkande
5.	Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
CONT/9/03069
	2019/2060(DEC)	COM(2019)0316[06] – C9-0055/2019

Föredragande:

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

CONT


 
	Antagande av förslag till betänkande
1 oktober 2020 kl. 14.15–15.45
6.	Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen
CONT/9/03689
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Föredragande:

Joachim Kuhs (ID)

Ansvarigt utskott:

CONT


 
	Diskussion med kommissionens generaldirektorat om de reservationer som gjordes i de årliga verksamhetsrapporterna:
- Jean-Eric Paquet, generaldirektör för GD Forskning och innovation (RTD)
- Joost Korte, generaldirektör för GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering (EMPL)
- Monique Pariat, generaldirektör för GD Migration och inrikes frågor (HOME)
Sammanträdet ajourneras till kl. 16.45
* * *
1 oktober 2020 kl. 16.45–18.45
7.	Ordförandens tillkännagivande: resultatet av omröstningarna om ändringsförslagen
***Omröstning på distans inleds: andra omgången – slutomröstning***
* * *
8.	Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen
CONT/9/03689
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Föredragande:

Joachim Kuhs (ID)

Ansvarigt utskott:

CONT


 
Diskussion med kommissionens generaldirektorat om de reservationer som gjordes i de årliga verksamhetsrapporterna:
- Wolfgang Burtscher, generaldirektör för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling (AGRI)
- Marc Lemaître, generaldirektör för GD Regional- och stadspolitik (REGIO) och
- Gert Jan Koopman, generaldirektör för GD Budget (BUDG)
9.	Ordförandens tillkännagivande av resultatet av slutomröstningen
10.	Övriga frågor
11.	Kommande sammanträden
	15 oktober 2020 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45
28 oktober 2020 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45
29 oktober 2020 kl. 9.00–11.00 och kl. 11.30–12.30

