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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент

2019-2024

Комисия по бюджетен контрол

CONT(2021)1025_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 25 октомври 2021 г., 14.00–16.00 ч. и 16.45–18.45 ч.

Вторник, 26 октомври 2021 г., 9.00–12.00 ч. и 13.45–15.45 ч. и 16.45–18.45 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (3Е-2) и дистанционно участие

25 октомври 2021 г., 14.00–16.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:
 27 септември-1 октомври 2021 г. PV – PE697.829v01-00

Съвместно с комисията по заетост и социални въпроси (EMPL)

4. Публично изслушване на тема „Капацитет за упражняване на подходящ
контрол върху разходите във връзка с увеличения бюджет на МФР и Next 
Generation EU“
CONT/9/07341
 Вж. отделен проект на дневен ред
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Заседанието ще бъде прекъснато до 16.45 ч.

* * *

25 октомври 2021 г., 16.45–17.45 ч.

5. Последващи действия във връзка с разследването за евентуални
злоупотреби със средства на ЕС за селското стопанство в Словакия
CONT/9/07390
 Размяна на мнения с представителите на Комисията, OLAF и министъра на

земеделието на Словакия

25 октомври 2021 г., 17.45–18.45 ч.

6. Опитът на OLAF: парадигматичен случай на злоупотреба с европейски
средства
CONT/9/07405
 Размяна на мнения с представители на Комисията и OLAF

* * *

26 октомври 2021 г., 9.00–11.00 ч.

*** Време за дистанционно гласуване ***

7. Откриване на процедурата за дистанционно гласуване: първи кръг –
изменения

Точният час на началото и края на гласуването, предварително определен
от 9.00 до 10.00 ч., ще бъде обявен от председателя.

8. Въздействието на организираната престъпност върху собствените ресурси
на ЕС и върху злоупотребите със средства на ЕС, по-специално в областта
на споделеното управление, от гледна точка на одита и контрола
CONT/9/04473

2020/2221(INI)

Докладчик:
Томаш Здеховски (PPE) PR – PE695.313v02-00

AM – PE697.562v01-00
Водеща:

CONT
 Приемане на проекта на доклад

9. Оценка на превантивните мерки за предотвратяване на корупцията, 
неправомерните разходи и злоупотребите със средства на ЕС и с държавни
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средства в случая на извънредни фондове и области на разходи, свързани с
кризи
CONT/9/04477

2020/2222(INI)

Докладчик:
Мишел Ривази (Verts/ALE) PR – PE695.295v01-00

AM – PE695.296v01-00
Водеща:

CONT
 Приемане на проекта на доклад

10. Цифровизация на европейската система за докладване, мониторинг и одит
CONT/9/06035

2021/2054(INL)

Докладчик:
Мария Грапини (S&D) PR – PE696.492v01-00

AM – PE697.748v01-00
Водеща:

CONT
 Приемане на проекта на доклад

*** Край на времето за дистанционно гласуване ***

26 октомври 2021 г., 9.00–11.00 ч.

11. Годишен доклад на Европейската сметна палата за 2020 г.
CONT/9/07387

Докладчик:
Оливие Шастел (Renew)

 Представяне на годишния доклад за финансовата 2020 година
от председателя на Европейската сметна палата Клаус-Хайнер Лене.

В присъствието на члена на Комисията Йоханес Хан, отговарящ по въпросите на
бюджета и администрацията, и Тони Мърфи, докладващ член на Европейската
сметна палата

26 октомври 2021 г., 11.00–12.00 ч.

Европейска седмица за равенство между половете

12. Равенството между половете в рамките на освобождаването от отговорност
във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.
CONT/9/07082

Докладчик:
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Каталин Чех (Renew)
 Размяна на мнения

Заседанието ще бъде прекъснато до 13.45 ч.

* * *

26 октомври 2021 г., 13.45–14.45 ч.

*** Време за дистанционно гласуване ***

13. Откриване на процедурата на дистанционно гласуване: втори кръг –
окончателно гласуване

Точният час на началото и края на гласуването, предварително определен
от 13.45 до 14.45 ч., ще бъде обявен от председателя.

*** Край на времето за дистанционно гласуване ***

14. Методология на Европейската комисия за докладване и отчитане на
процента на грешки, за категоризация на риска и изразяване на резерви
CONT/9/07354
 Размяна на мнения с представителите на Комисията

26 октомври 2021 г., 14.45–15.45 ч.

При закрити врати

15. Заседание на координаторите

Заседанието ще бъде прекъснато до 16.45 ч.

* * *

26 октомври 2021 г., 16.45–18.45 ч.

16. Семинар на тема „Положението във връзка с прилагането на процедурите
за възлагане на обществени поръчки в агенциите на ЕС: повишаване на
прозрачността и оценка на гъвкавостта“
CONT/9/07391

Докладчик:
Рамона Стругариу (Renew)

 Представяне на Тематичния отдел по бюджетни въпроси (PolDep D)

17. Разни въпроси
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18. Следващи заседания

• 8 - 9 ноември 2021 г.
• 15 ноември 2021 г.
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