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Budgetkontroludvalget

CONT(2021)0414_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Onsdag den 14. april 2021 kl. 9.00-12.00 og 13.45-15.45 og 16.45-18.45
Torsdag den 15. april 2021 kl. 9.00-12.00
Bruxelles
Mødelokale: József Antall 6Q2 og fjerndeltagelse
Den 14. april 2021 kl. 9.00-9.30
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	11. januar 2021	PV – PE689.497v01-00
25.-26. januar 2021	PV – PE689.756v01-00
*** Afstemning ***
4.	Åbning af fjernafstemning: første runde
Det nøjagtige tidspunkt for åbningen og afslutningen af afstemningen, der foreløbig er fastlagt til 9.30-10.30, vil blive meddelt af formanden.
5.	EU-program til bekæmpelse af svig
CONT/9/01461
***II	2018/0211(COD)	05330/1/2021 – C9-0108/2021
		T8-0068/2019

Ordfører:

Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE689.869v01-00
Kor.udv.:

CONT


	Vedtagelse af udkast til indstilling ved andenbehandling
6.	Gennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet
CONT/9/02643
	2020/2045(INI)	

Ordfører for udtalelse:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PA – PE680.939v03-00
AM – PE691.199v01-00
Kor.udv.:

AFET, DEVE, BUDG*
Milan Zver (PPE)
György Hölvényi (PPE)
Janusz Lewandowski (PPE)

Udtalelser:

CONT, LIBE*
	Vedtagelse af udkast til udtalelse
*** Afstemning afsluttet ***
7.	Valg af fjerde næstformand
Den 14. april 2021 kl. 9.30-10.30
8.	EU's trustfond for Afrika - programmet for støtte til integreret grænseforvaltning og migrationsstyring i Libyen - påstået dårlig forvaltning - andragende 0655/2020
CONT/9/05714
	Drøftelse med Kommissionens repræsentanter
Den 14. april 2021 kl. 10.30-11.30
9.	Undersøgelse om "Kommissionens særlige rådgivere (2014-2019)"
CONT/9/05715

Ordfører:

Lefteris Christoforou (PPE)

	Fremlæggelse ved Temaafdeling D
Mødet vil blive udsat til kl. 13.45.
* * *
Den 14. april 2021 kl. 13.45-14.45
For lukkede døre
10.	Præsentation af OLAF's aktiviteter med hensyn til spørgsmål relateret til svig i forbindelse med covid-19
CONT/9/05730
	Præsentation ved OLAF's generaldirektør, Ville Itälä
Den 14. april 2021 kl. 14.45-15.45
For lukkede døre
11.	Koordinatormøde
Mødet vil blive udsat til kl. 16.45.
* * *
Den 14. april 2021 kl. 16.45-17.45
*** Afstemning ***
12.	Åbning af fjernafstemning: anden runde – endelig afstemning
Det nøjagtige tidspunkt for åbningen og afslutningen af afstemningen, der foreløbig er fastlagt til 16.45-17.30, vil blive meddelt af formanden.
*** Afstemning afsluttet ***
Fælles fremlæggelse med Underudvalget om Skatteanliggender (FISC)
13.	Revisionsrettens særberetning nr. 03/2021: Udveksling af skatteoplysninger i EU: et solidt grundlag, men huller i gennemførelsen
CONT/9/05725

Ordfører:

Gilles Boyer (Renew)

	Fremlæggelse af særberetningen ved Revisionsrettens direktør for Afdeling IV Ioanna Metaxopoulou på vegne af det ordførende medlem af Revisionsretten Ildikó Gáll-Pelcz
Den 14. april 2021 kl. 17.45-18.45
Fælles fremlæggelse med Økonomi- og Valutaudvalget (ECON)
14.	Revisionsrettens analyse 06/2020: Risici, udfordringer og muligheder i forbindelse med EU’s økonomipolitiske reaktion på covid-19-krisen
CONT/9/05472

Ordfører:

Isabel García Muñoz (S&D)

	Fremlæggelse af analysen ved Revisionsrettens direktør for Afdeling IV Ioanna Metaxopoulou på vegne af det ordførende medlem af Revisionsretten Ildikó Gáll-Pelcz
* * *
Den 15. april 2021 kl. 9.00-10.00
15.	Kommissionens rapport om retsstatssituationen 2020
CONT/9/05603
	2021/2025(INI)	COM(2020)0580

Ordfører for udtalelse:

Isabel García Muñoz (S&D)
PA – PE691.220v01-00
Kor.udv.:

LIBE*
Domènec Ruiz Devesa (S&D)
PR – PE689.878v01-00
	Behandling af udkast til udtalelse
Frist for ændringsforslag: den 23. april 2021 kl. 14.00
Den 15. april 2021 kl. 10.00-12.00
Offentlig høring
16.	Effektiviteten og synligheden af systemet for tidlig opdagelse og udelukkelse
CONT/9/05732

Ordfører:

Katalin Cseh (Renew)

	Se særskilt forslag til dagsorden
17.	Diverse sager
18.	Næste møder
• den 12.-13. juli 2021 • den 26.-27. maj 2021 • den 14.-15. juni 2021

