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LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments

2019-2024

Budžeta kontroles komiteja

CONT(2020)1015_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Ceturtdien, 2020. gada 15. oktobrī, plkst. 13.45–15.45 un plkst. 16.45–18.45

Briselē

Telpa: József Antall 4Q1 un videokonference

2020. gada 15. oktobrī plkst. 13.45–15.45

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

***Attālinātās balsošanas procedūras atklāšana: pirmā balsošana ***

3. Priekšlikums, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu
CONT/9/03552
***I 2020/0104(COD) COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Atzinuma sagatavotāja:
Monika Hohlmeier (PPE) PA – PE655.861v01-00

AM – PE658.795v01-00
Atbildīgā komiteja:

BUDG, 
ECON*

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)

PR – PE655.950v02-00
AM – PE657.422v01-00
AM – PE655.953v01-00
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AM – PE657.420v01-00
AM – PE657.421v02-00

Atzinumi:
CONT, EMPL*, ENVI*, ITRE*, IMCO, TRAN*, REGI, AFCO

Nostājas grozījumu veidā:
FEMM

 Atzinuma projekta pieņemšana

4. Izmeklēšana, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), attiecībā uz 
sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāte
CONT/9/01460
***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 – C8-0214/2018

Referents:
Marian-Jean Marinescu (PPE)

Atbildīgā komiteja:
CONT

 Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos

* * *

5. Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 12/2020 (2019. gada budžeta 
izpildes apstiprināšana) "Eiropas Investīciju konsultāciju centrs: izveidots, lai 
veicinātu ieguldījumus ES, taču Centra ietekme joprojām ir ierobežota"
CONT/9/03491

Referente:
Maria Grapini (S&D)

 Eiropas Revīzijas palātas atbildīgās locekles Annemie Turtelboom izklāsts par 
īpašo ziņojumu

6. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 9/2020 (2019. finanšu gada budžeta 
izpildes apstiprināšana) "ES autoceļu pamattīkls: ceļā pavadītais laiks ir 
samazinājies, taču tīkls joprojām nav pilnībā funkcionāls"
CONT/9/04005

Referents:
Marian-Jean Marinescu (PPE) DT – PE658.839v01-00

 Eiropas Revīzijas palātas atbildīgā locekļa Ladislav Balko izklāsts par īpašo 
ziņojumu

7. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 11/2020 (2019. finanšu gada budžeta 
izpildes apstiprināšana) "Ēku energoefektivitāte: joprojām lielāka vērība 
jāpievērš izmaksu lietderībai"

CONT/9/04334

Referents:
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Lefteris Christoforou (PPE)

 Eiropas Revīzijas palātas atbildīgā locekļa João Figueiredo izklāsts par īpašo 
ziņojumu

2020. gada 15. oktobrī plkst. 16.45–16.50

8. Sanāksmes vadītāja(-s) paziņojumi: pirmās balsošanas rezultāti

***Attālinātās balsošanas procedūras atklāšana: otrā balsošana ***

* * *

2020. gada 15. oktobrī plkst. 16.50–18.15

Ar Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma (ENVI) komiteju un 
Lauksaimniecības (AGRI) komiteju kopīgi apspriežams jautājums

Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošana

9. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 4/2020 (2019. finanšu gada budžeta 
izpildes apstiprināšana) "Jauno attēlveidošanas tehnoloģiju izmantošana kopējās 
lauksaimniecības politikas uzraudzībai: kopumā stabils progress, bet lēnāks 
attiecībā uz klimata un vides uzraudzību"
CONT/9/02678

Referents:
Luke Ming Flanagan (GUE/NGL)

 Eiropas Revīzijas palātas atbildīgā locekļa Nikolaos Milionis izklāsts par īpašo 
ziņojumu

10. Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 13/2020 (2019. gada budžeta 
izpildes apstiprināšana) "Lauksaimniecības zemes bioloģiskā daudzveidība: KLP 
maksājumi nav apturējuši tās samazināšanos"
CONT/9/03493

Referente:
Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE)

 Eiropas Revīzijas palātas atbildīgā locekļa Viorel Ștefan izklāsts par īpašo 
ziņojumu

* * *

2020. gada 15. oktobrī plkst. 18.15–18.45

Kohēzijas politikas īstenošana
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11. Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 7/2020 (2019. finanšu gada budžeta 
izpildes apstiprināšana) "Kohēzijas politikas īstenošana: salīdzinoši zemas 
izmaksas, taču nepietiek informācijas, lai izvērtētu ietaupījumus, kas panākti ar 
vienkāršošanu"
CONT/9/03246

Referente:
Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE)

 Eiropas Revīzijas palātas atbildīgā locekļa Pietro Russo izklāsts par īpašo 
ziņojumu

* * *

12. Sanāksmes vadītāja(-s) paziņojumi: galīgā balsojuma rezultāti

13. Dažādi jautājumi

14. Nākamās sanāksmes
 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
 2020. gada 10. novembrī plkst. 9.00–11.00 un plkst. 11.30–12.30 un plkst. 

13.45–15.45 un plkst. 16.45–18.45 (Briselē)
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