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CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament

2019-2024

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

CONT(2021)1025_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 25. října 2021, 14:00–16:00 a 16:45–18:45

Úterý 26. října 2021, 9:00–12:00 a 13:45–15:45 a 16:45–18:45

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (3E-2) a distanční účast

25. října 2021, 14:00–16:00

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Schválení zápisů ze schůzí:
 27. září–1. října 2021 PV – PE697.829v01-00

Společně s Výborem pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL)

4. Veřejné slyšení na téma „Kapacita pro řádnou kontrolu výdajů navýšeného 
rozpočtu VFR a NGEU“
CONT/9/07341
 viz samostatný návrh pořadu jednání
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Schůze bude přerušena do 16:45.

* * *

25. října 2021, 16:45–17:45

5. Opatření v návaznosti na šetření možného zneužití finančních prostředků EU 
určených na zemědělství na Slovensku
CONT/9/07390
 výměna názorů se zástupci Evropské komise a úřadu OLAF a se slovenským 

ministrem zemědělství

25. října 2021, 17:45–18:45

6. Zkušenosti úřadu OLAF: názorný příklad špatného hospodaření s evropskými 
fondy
CONT/9/07405
 výměna názorů s Komisí a zástupci úřadu OLAF

* * *

26. října 2021, 9:00–11:00

*** Distanční hlasování ***

7. Zahájení distančního hlasování: první kolo – pozměňovací návrhy

Přesný čas zahájení a ukončení hlasování, které je předběžně naplánováno od 9:00 
do 10:00, oznámí předsedkyně.

8. Dopad organizované trestné činnosti na vlastní zdroje EU a na zneužívání
finančních prostředků EU se zvláštním důrazem na sdílené řízení z hlediska 
auditu a kontroly
CONT/9/04473

2020/2221(INI)

Zpravodaj:
Tomáš Zdechovský (PPE) PR – PE695.313v02-00

AM – PE697.562v01-00
Příslušný výbor:

CONT
 přijetí návrhu zprávy

9. Hodnocení preventivních opatření k zamezení korupci, neoprávněným výdajům 
a zneužívání finančních prostředků EU a členských států v případě fondů pro 
mimořádné události a ve výdajových oblastech týkajících se řešení krizí
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CONT/9/04477
2020/2222(INI)

Zpravodajka:
Michèle Rivasi (Verts/ALE) PR – PE695.295v01-00

AM – PE695.296v01-00
Příslušný výbor:

CONT
 přijetí návrhu zprávy

10. Digitalizace evropského podávání zpráv, monitorování a auditu
CONT/9/06035

2021/2054(INL)

Zpravodajka:
Maria Grapini (S&D) PR – PE696.492v01-00

AM – PE697.748v01-00
Příslušný výbor:

CONT
 přijetí návrhu zprávy

*** Konec distančního hlasování ***

26. října 2021, 9:00–11:00

11. Výroční zpráva Evropského účetního dvora za rok 2020
CONT/9/07387

Zpravodaj:
Olivier Chastel (Renew)

 vystoupení předsedy Účetního dvora Klause-Heinera Lehneho s prezentací
výroční zprávy za rozpočtový rok 2020

za přítomnosti komisaře odpovědného za rozpočet a správu Johannese Hahna a 
zpravodaje EÚD Tonyho Murphyho

26. října 2021, 11:00–12:00

Evropský týden rovnosti žen a mužů

12. Rovnost žen a mužů při udělování absolutoria za rok 2019
CONT/9/07082

Zpravodajka:
Katalin Cseh (Renew)

 výměna názorů

Schůze bude přerušena do 13:45.
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* * *

26. října 2021, 13:45–14:45

*** Distanční hlasování ***

13. Zahájení distančního hlasování: druhé kolo – konečné hlasování

Přesný čas zahájení a ukončení hlasování, které je předběžně naplánováno od 13:45 
do 14:45, oznámí předsedkyně.

*** Konec distančního hlasování ***

14. Metodika Evropské komise pro podávání zpráv a míru chyb, kategorizaci rizika 
a rezervy
CONT/9/07354
 výměna názorů se zástupci Komise

26. října 2021, 14:45–15:45

Neveřejná schůze

15. Schůze koordinátorů

Schůze bude přerušena do 16:45.

* * *

26. října 2021, 16:45–18:45

16. Seminář na téma „Stav realizace zadávacích řízení v agenturách EU: posílení
transparentnosti a posouzení flexibility“
CONT/9/07391

Zpravodajka:
Ramona Strugariu (Renew)

 prezentace tematické sekce Rozpočtové záležitosti (tematická sekce D)

17. Různé

18. Příští schůze

• 8.–9. listopadu 2021
• 15. listopadu 2021
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