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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по бюджетен контрол

CONT(2020)1028_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 28 октомври 2020 г., 13.45–15.45 ч. и 16.45–18.45 ч.

Четвъртък, 29 октомври 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 11.30–12.30 ч.

Зала: „Йожеф Антал“ 4Q1 и чрез видеоконференция

28 октомври 2020 г., 13.45–15.45 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:
 3 септември 2020 г. PV – PE657.248v01-00
 28 септември 2020 г. PV – PE658.812v01-00
 1 октомври 2020 г. PV – PE658.826v01-00

4. Годишен доклад на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за
2019 г.
CONT/9/04399
 Размяна на мнения с генералния директор на Европейската служба за борба с

измамите (OLAF), Виле Итала

5. Годишен отчет за дейността на Надзорния съвет на OLAF за 2019 г.
CONT/9/04398
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 Размяна на мнения с председателя на Надзорния комитет Ян Мьолдер и с
членове на надзорния комитет

6. Становище № 1/2020 на Надзорния съвет на Европейската служба за борба
с измамите (OLAF): случаи във връзка с членове на институциите на ЕС, 
чието разглеждане от OLAF е приключило, без да бъдат предприети
по-нататъшни действия
CONT/9/04421
 Представяне от председателя на Надзорния комитет, Ян Мьолдер

* * *

28 октомври 2020 г., 16.45–17.55 ч.

7. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за
2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия
CONT/9/03689

2020/2140(DEC) COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Докладчик:
Йоахим Кус (ID)

Водеща:
CONT

 Изслушване на Йоханес Хан, член на Комисията, отговарящ по въпросите на
бюджета и администрацията, в присъствието на Манфред Краф, генерален
директор на Службата за вътрешен одит на Европейската комисия

Представяне на Интегрираните отчети за финансите и управленската
отговорност за 2019 г.

28 октомври 2020 г., 17.55–18.45 ч.

8. Годишен доклад за 2019 г. относно защитата на финансовите интереси на
ЕС
CONT/9/04422

Докладчик:
Катерина Киничи (S&D)

 Представяне от Йоханес Хан, член на Комисията, отговарящ по въпросите на
бюджета и администрацията

* * *

29 октомври 2020 г., 9.00–11.00 ч.
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9. Семинар на тема „Открити пространства в европейските институции
спрямо традиционните работни пространства: обосновка, развитие, оценка
и резултати“

CONT/9/04423

Докладчик:
Исабел Гарсия Муньос (S&D)

 Вж. отделен проект на дневен ред

* * *

29 октомври 2020 г., 11.30–12.15 ч.

10. Последващи действия след скандала със Словашката разплащателна
агенция „Земеделие“
CONT/9/04457
 Размяна на мнения с представители на Комисията и на Европейската служба

за борба с измамите

29 октомври 2020 г., 12.15–12.30 ч.

11. Седмица на равенството между половете: план за действие на комисията
CONT за интегриране на принципа на равенство между половете
CONT/9/04425

Докладчик:
Каталин Чех (Renew)

 Представяне от представителя на комисията по бюджетен контрол Каталин
Чех относно Мрежата за интегриране на принципа на равенство между
половете

12. Разни въпроси

13. Следващи заседания
 10 ноември 2020 г., 9.00–11.00 ч. и 11.30–12.30 ч. и 13.45–15.45 ч. и

16.45–18.45 ч.
 16 ноември 2020 г., 13.45–15.45 ч. и 16.45–18.45 ч.


	1216614BG.rtf

