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Commissie begrotingscontrole

CONT(2021)0614_1
ONTWERPAGENDA
Vergadering
Maandag 14 juni 2021, 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur
Dinsdag 15 juni 2021, 9.00 - 12.00 uur en 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur
Brussel
Zaal: József Antall 6Q2 + deelname op afstand
14 juni 2021, 13.45 - 14.00 uur
1.	Aanneming van de agenda
2.	Mededelingen van de voorzitter
3.	Opening van de stemming op afstand: eerste stemronde - amendementen
*** Stemming ***
Het precieze tijdstip van de opening en sluiting van de stemming, voorlopig gepland van 13.45 tot 14.45 uur, wordt door de voorzitter meegedeeld.
4.	Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019
CONT/9/04670
	2020/2245(INI)	

Rapporteur:

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

CONT


Adviezen:

DEVE
	Goedkeuring ontwerpverslag
5.	Bescherming van de financiële belangen van de EU - fraudebestrijding - jaarverslag 2019
CONT/9/04672
	2020/2246(INI)	

Rapporteur:

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

CONT


	Goedkeuring ontwerpverslag
*** Einde stemming ***
14 juni 2021, 14.00 - 15.00 uur
6.	Europese politieke partijen - verslag 2021
CONT/9/05513
	2021/2018(INI)	

Rapporteur voor advies:

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

AFCO
Charles Goerens (Renew)
Rainer Wieland (PPE)

Adviezen:

CONT
	Behandeling ontwerpadvies
Termijn voor de indiening van amendementen: 22 juni 2021, 14.00 uur
14 juni 2021, 15.00 - 15.45 uur
Met gesloten deuren
7.	Coördinatorenvergadering
De vergadering wordt tot 16.45 uur geschorst.
* * *
14 juni 2021, 16.45 - 18.45 uur
*** Stemming ***
8.	Opening van de stemming op afstand: tweede ronde - eindstemming
Het precieze tijdstip van de opening en sluiting van de stemming, voorlopig gepland van 16.45 tot 17.45 uur, wordt door de voorzitter meegedeeld.
*** Einde stemming ***
9.	Workshop: Huidige rol van de EU binnen de Greco en ambities voor de toekomst: de weg naar volwaardig lidmaatschap
CONT/9/06173

Rapporteur:

Daniel Freund (Verts/ALE)

	Zie afzonderlijke ontwerpagenda
* * *
15 juni 2021, 9.00 - 10.00 uur
10.	Jaarverslag 2020 van OLAF
CONT/9/06171
	Gedachtewisseling met Ville Itälä, directeur-generaal van OLAF
15 juni 2021, 10.00 - 11.00 uur
11.	Jaarlijks activiteitenverslag 2020 van het Comité van toezicht van OLAF
CONT/9/06172
	Gedachtewisseling met Jan Mulder, voorzitter van het Comité van toezicht, en leden van het Comité van toezicht
15 juni 2021, 11.00 - 12.00 uur
12.	Vermeende fraude met EU-middelen – het "mafiaproces"
CONT/9/06197

Rapporteur:

Sabrina Pignedoli (NI)

	Gedachtewisseling
De vergadering wordt tot 13.45 uur geschorst.
* * *
15 juni 2021, 13.45 - 15.45 uur
13.	Openbare hoorzitting: Zullen de voor de nieuwe periode voorgestelde vereenvoudigingen voor het nodige evenwicht zorgen tussen een doeltreffender en correcte uitgave van EU-middelen?
CONT/9/06175

Rapporteur:

Corina Crețu (S&D)

	Zie afzonderlijke ontwerpagenda
De vergadering wordt tot 16.45 uur geschorst.
* * *
15 juni 2021, 16.45 - 17.45 uur
Gezamenlijk agendapunt met de Begrotingscommissie (BUDG)
14.	Opstelling van richtsnoeren voor de toepassing van het algemeen conditionaliteitsregime ter bescherming van de Uniebegroting
CJ13/9/06125
	2021/2071(INI)	

Rapporteurs:

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

BUDG, CONT*


Adviezen:

LIBE*, AFCO
	Behandeling ontwerpverslag
Termijn voor de indiening van amendementen: 16 juni 2021, 12.00 uur
15 juni 2021, 17.45 - 18.45 uur
15.	Speciaal verslag nr. 06/2021 van de Europese Rekenkamer over financieringsinstrumenten binnen het cohesiebeleid bij de afsluiting van de periode 2007-2013: afgezien van enkele resterende fouten hebben de verificatiewerkzaamheden over het algemeen goede resultaten opgeleverd
CONT/9/06170

Rapporteur:

Isabel García Muñoz (S&D)

	Presentatie van het speciaal verslag door Ladislav Balko, rapporterend lid van de Europese Rekenkamer
16.	Rondvraag
17.	Volgende vergaderingen
• 12-13 juli 2021

