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Изменение  1 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

Марко Вали 

 

Доклад A8-0117/2018 

Ингеборг Гресле 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комитет на регионите 

2017/2142(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 
Предложение за резолюция Изменение 

21. отбелязва решението, взето от 

Съда на публичната служба през 

ноември 2014 г. по случая с бившия 

вътрешен одитор на Комитета; 

признава, че Съдът на публичната 

служба се е произнесъл, че 

Комитетът трябва да обезщети 

бившия вътрешен одитор, но въпреки 

това отново е отхвърлил неговите 

твърдения; отбелязва, че Комитетът 

е изпълнил своевременно решението 

на Съда на публичната служба и е 

изплатил обезщетението; поради 

това счита, че Комитетът е 

изпълнил дължимото, като е решил 

случая по справедлив, честен и 

равнопоставен начин, както поиска 

комисията по бюджетен контрол на 

Парламента в доклада си за 

освобождаването от отговорност за 

2015 г.; отбелязва, че бившият 

вътрешен одитор е завел ново дело 

срещу Комитета през ноември 2015 г.; 

отбелязва, че изслушването се е 

състояло през декември 2017 г. и че 

решението на Съда се очаква през 

лятото на 2018 г.; отбелязва, че 

Комитетът няма влияние нито върху 

ищеца, който е завел ново дело, нито 

върху графика на Съда; 

21. изразява съжаление поради 

факта, че след двете решения на Съда 

на публичната служба на Съюза1a и 

доклада по случая на Европейската 

служба за борба с измамите (OLAF)2a, 

доклада на Службата за управление и 

плащане по индивидуални права на 

Комисията3a и резолюциите на 

Парламента4a, и особено след 

резолюцията на Парламента относно 

освобождаването от отговорност за 

2015 г., в която беше отправен призив 

към Комитета да реши до края на 

2017 г. по справедлив, честен и 

равнопоставен начин случая във връзка 

с подаден сигнал за нередности от  

бивш вътрешен одитор на Комитета, 

Комитетът не успя да разреши 

случая, нито демонстрира искрени 

усилия да направи това; изразява 

съжаление, че настоящият 

конфликт доведе до значителни 

загуби, вреди и страдания за лицето, 

подало сигнала за нередности; 

отправя искане следователно 

Комитетът да признае на вътрешния 

одитор статут на добросъвестно 

сигнализиращо за нередности лице и 

най-накрая да приключи случая със 

справедливо, достойно и 
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безпристрастно споразумение със 

своя бивш вътрешен одитор; 

 _________________ 

 1a Решения на Съда на публичната 

служба от 7 май 2013 г. по дело F-

86/11 (ECLI:EU:F:2011:189) и от 18 

ноември 2014 г. по дело F-156/12 

(ECLI:EU:F:2014:247) 

 2a Окончателен доклад на OLAF от 8 

октомври 2003 г. 

 3aДоклад на Службата за управление и 

плащане по индивидуални права на 

Комисията от 8 май 2008 г. 

 4a Резолюции на Парламента от 29 

януари 2004 г. (ОВ L 57, 25.2.2004 г., 

стр. 8), 21 април 2004 г. (ОВ L 330, 

4.11.2004 г., стр. 153), 12 април 2005 г. 

(ОВ L 196, 27.7.2005 г., стр. 54), 27 

април 2006 г. (ОВ L 340, 6.12.2006 г., 

стр. 44), 29 април 2015 г. (ОВ L 255, 

30.9.2015 г., стр. 132), 28 април 2016 г. 

(ОВ L 246, 14.9.2016 г., стр. 152) и 27 

април 2017 г. (ОВ L 252, 29.9.2017 г., 

стр. 135) 

Or. en 

 


