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Výbor pro rozpočtovou kontrolu

CONT(2021)0614_1
NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ
Schůze
Pondělí 14. června 2021, 13:45–15:45 a 16:45–18:45
Úterý 15. června 2021, 9:00–12:00 a 13:45–15:45 a 16:45–18:45
Brusel
Místnost: József Antall 6Q2 s distanční účastí
14. června 2021, 13:45–14:00
1.	Přijetí pořadu jednání
2.	Sdělení předsedkyně
3.	Zahájení distančního hlasování: první kolo – pozměňovací návrhy
*** Hlasování ***
Přesný čas zahájení a ukončení hlasování, které je předběžně naplánováno od 13:45 do 14:45, oznámí předsedkyně.
4.	Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2019
CONT/9/04670
	2020/2245(INI)	

Zpravodaj:

Bas Eickhout (Verts/ALE)
PR – PE692.685v01-00
AM – PE692.935v01-00
Příslušný výbor:

CONT


Stanoviska:

DEVE
	přijetí návrhu zprávy
5.	Ochrana finančních zájmů EU – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2019
CONT/9/04672
	2020/2246(INI)	

Zpravodajka:

Caterina Chinnici (S&D)
PR – PE692.684v01-00
AM – PE692.936v01-00
Příslušný výbor:

CONT


	přijetí návrhu zprávy
*** Konec hlasování ***
14. června 2021, 14:00–15:00
6.	Evropské politické strany – zpráva za rok 2021
CONT/9/05513
	2021/2018(INI)	

Zpravodajka:

Isabel García Muñoz (S&D)
PA – PE691.375v01-00
Příslušný výbor:

AFCO
Charles Goerens (Renew)
Rainer Wieland (PPE)

Stanoviska:

CONT
	projednání návrhu stanoviska
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 22. června 2021, 14:00
14. června 2021, 15:00–15:45
Neveřejná schůze
7.	Schůze koordinátorů
Schůze bude přerušena do 16:45.
* * *
14. června 2021, 16:45–18:45
*** Hlasování ***
8.	Zahájení distančního hlasování: druhé kolo – konečné hlasování
Přesný čas zahájení a ukončení hlasování, které je předběžně naplánováno od 16:45 do 17:45, oznámí předsedkyně.
*** Konec hlasování ***
9.	Workshop na téma „Současná úloha EU v GRECO a ambice do budoucna: jak se přiblížit plnému členství?“
CONT/9/06173

Zpravodaj:

Daniel Freund (Verts/ALE)

	viz samostatný návrh pořadu jednání
* * *
15. června 2021, 9:00–10:00
10.	Výroční zpráva úřadu OLAF za rok 2020
CONT/9/06171
	výměna názorů s generálním ředitelem úřadu OLAF Villem Itäläou
15. června 2021, 10:00–11:00
11.	Výroční zpráva o činnosti dozorčího výboru úřadu OLAF za rok 2020
CONT/9/06172
	výměna názorů s předsedou dozorčího výboru Janem Mulderem a členy dozorčího výboru
15. června 2021, 11:00–12:00
12.	Údajný podvod týkající se prostředků EU - „mafiánský proces"
CONT/9/06197

Zpravodajka:

Sabrina Pignedoli (NI)

	výměna názorů
Schůze bude přerušena do 13:45.
* * *
15. června 2021, 13:45–15:45
13.	Veřejné slyšení na téma „Přinesou zjednodušení navrhovaná pro nové období potřebnou rovnováhu mezi účinnějším, efektivnějším a správnějším vynakládáním prostředků EU?“
CONT/9/06175

Zpravodajka:

Corina Crețu (S&D)

	viz samostatný návrh pořadu jednání
Schůze bude přerušena do 16:45.
* * *
15. června 2021, 16:45–17:45
Společný program s Rozpočtovým výborem (BUDG)
14.	Vypracování pokynů k uplatňování obecného režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie
CJ13/9/06125
	2021/2071(INI)	

Zpravodajové:

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Petri Sarvamaa (PPE)
PR – PE693.668v01-00
Příslušný výbor:

BUDG, CONT*


Stanoviska:

LIBE*, AFCO
	projednání návrhu zprávy
lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 16. června 2021, 12:00
15. června 2021, 17:45–18:45
15.	Zvláštní zpráva EÚD 06/2021 s názvem „Finanční nástroje politiky soudržnosti při uzávěrce období 2007–2013:ověřovací práce přinesly celkově dobré výsledky, některé chyby však zůstaly“
CONT/9/06170

Zpravodajka:

Isabel García Muñoz (S&D)

	vystoupení zpravodaje EÚD Ladislava Balka s prezentací zvláštní zprávy EÚD
16.	Různé
17.	Příští schůze
• 12.–13. července 2021

