OJ\1241270DA.rtf	PE699.055v01-00
DA	Forenet i mangfoldighed	DA
PE699.055v01-00	 /1 	OJ\1241270DA.rtf
DA
OJ\1241270DA.rtf	 /1 	PE699.055v01-00
	DA

Europa-Parlamentet
2019-2024
file_0.png




Budgetkontroludvalget

CONT(2021)1025_1
FORSLAG TIL DAGSORDEN
Møde
Mandag den 25. oktober 2021 kl. 14.00-16.00 og 16.45-18.45
Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 9.00-12.00 og 13.45-15.45 og 16.45-18.45
Bruxelles
Mødelokale: Altiero Spinelli (3E-2) og fjerndeltagelse
Den 25. oktober 2021 kl. 14.00-16.00
1.	Vedtagelse af dagsorden
2.	Meddelelser fra formanden
3.	Godkendelse af protokollerne fra møderne
	27. september-1. oktober 2021	PV – PE697.829v01-00
Fælles med Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL)
4.	Offentlig høring om "Kapacitet til korrekt udgiftskontrol af det forhøjede budget for FFR og NGEU"
CONT/9/07341
	Se særskilt forslag til dagsorden
Mødet vil blive udsat til kl. 16.45
* * *
Den 25. oktober 2021 kl. 16.45-17.45
5.	Opfølgning på undersøgelserne af muligt misbrug af EU-midler til landbruget i Slovakiet
CONT/9/07390
	Drøftelse med repræsentanter for Europa-Kommissionen, OLAF og Slovakiets landbrugsminister
Den 25. oktober 2021 kl. 17.45-18.45
6.	OLAF-erfaringen: et paradigmeeksempel på dårlig forvaltning af EU-midler
CONT/9/07405
	Drøftelse med repræsentanter for Kommissionen og OLAF
* * *
Den 26. oktober 2021 kl. 9.00-11.00
*** Fjernafstemning ***
7.	Åbning af fjernafstemningen: første runde – ændringsforslag
Det nøjagtige tidspunkt for åbning og afslutning af afstemningen, der foreløbig er fastsat til kl. 9.00-10.00, vil blive meddelt af formanden.
8.	Konsekvenserne af organiseret kriminalitet for EU's egne indtægter og misbrug af EU-midler med særlig fokus på delt forvaltning ud fra et revisions- og kontrolmæssigt perspektiv
CONT/9/04473
	2020/2221(INI)	

Ordfører:

Tomáš Zdechovský (PPE)
PR – PE695.313v02-00
AM – PE697.562v01-00
Kor.udv.:

CONT


	Vedtagelse af udkast til betænkning
9.	Evaluering af forebyggende foranstaltninger til undgåelse af korruption, regelstridige udgifter og misbrug af EU-midler og nationale midler i forbindelse med nødfonde og kriserelaterede udgiftsområder
CONT/9/04477
	2020/2222(INI)	

Ordfører:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)
PR – PE695.295v01-00
AM – PE695.296v01-00
Kor.udv.:

CONT


	Vedtagelse af udkast til betænkning
10.	Digitalisering af europæisk rapportering, overvågning og revision
CONT/9/06035
	2021/2054(INL)	

Ordfører:

Maria Grapini (S&D)
PR – PE696.492v01-00
AM – PE697.748v01-00
Kor.udv.:

CONT


	Vedtagelse af udkast til betænkning
*** Fjernafstemning slut ***
Den 26. oktober 2021 kl. 9.00-11.00
11.	Den Europæiske Revisionsrets årsberetning 2020
CONT/9/07387

Ordfører:

Olivier Chastel (Renew)

	Forelæggelse af årsberetningen for regnskabsåret 2020 ved Revisionsrettens formand, Klaus-Heiner Lehne
Med deltagelse af kommissær Johannes Hahn, ansvarlig for budget og administration, og ordførende medlem af Revisionsretten, Tony Murphy
Den 26. oktober 2021 kl. 11.00-12.00
Den europæiske uge for ligestilling mellem kønnene
12.	Ligestilling mellem kønnene i forbindelse med decharge 2019
CONT/9/07082

Ordfører:

Katalin Cseh (Renew)

	Drøftelse
Mødet vil blive udsat til kl. 13.45.
* * *
Den 26. oktober 2021 kl. 13.45-14.45
*** Fjernafstemning ***
13.	Åbning af fjernafstemning: anden runde – endelig afstemning
Det nøjagtige tidspunkt for åbning og afslutning af afstemningen, der foreløbig er fastsat til kl. 13.45-14.45, vil blive meddelt af formanden.
*** Fjernafstemning slut ***
14.	Europa-Kommissionens metode til indberetning og fejlfrekvens, risikokategorisering og forbehold
CONT/9/07354
	Drøftelse med Kommissionens repræsentanter
Den 26. oktober 2021 kl. 14.45-15.45
For lukkede døre
15.	Koordinatormøde
Mødet vil blive udsat til kl. 16.45
* * *
Den 26. oktober 2021 kl. 16.45-18.45
16.	Workshop om "Status over gennemførelsen af udbudsprocedurer i EU-agenturerne: øget gennemsigtighed og vurdering af fleksibiliteten"
CONT/9/07391

Ordfører:

Ramona Strugariu (Renew)

	Redegørelse ved Temaafdelingen for Budgetanliggender (PolDep D)
17.	Diverse sager
18.	Næste møder
• 8.-9. november 2021
• 15. november 2021

