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Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 
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Zpráva A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů 

2017/2142(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. konstatuje, že Soud pro veřejnou 

službu přijal v listopadu 2014 rozhodnutí 

ohledně bývalého interního auditora 

výboru;  bere na vědomí, že soud pro 

veřejnou službu rozhodl, že výbor musí 

bývalého interního auditora odškodnit, 

nicméně nadále odmítá jeho obvinění; 

poukazuje na to, že výbor rychle vyhověl 

rozhodnutí Soudu a vyplatil odškodnění; 

domnívá se proto, že se Výbor podílel na 

nalezení spravedlivého, čestného a 

nestranného vyřešení případu, jak 

požadoval Výbor pro rozpočtovou 

kontrolu Parlamentu ve své zprávě o 

udělení absolutoria za rok 2015; 

konstatuje, že bývalý interní auditor 

předložil proti výboru v listopadu 2015 

nové obvinění;  bere na vědomí, že v 

prosinci 2017 proběhlo slyšení a že se 

rozhodnutí Soudního dvora očekává v létě 

roku 2018;  poznamenává, že výbor nemá 

vliv ani na žalobce, který podal nové 

obvinění, ani na časový rozvrh Soudu; 

21. vyjadřuje politování nad 

skutečností, že v návaznosti na dvě 

rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu1a, 

závěrečnou zprávu Evropského úřadu pro 

boj proti podvodům („OLAF“) 

o případu2a, zprávu Úřadu pro správu 

a vyplácení individuálních nároků 

v Komisi3a a usnesení Parlamentu4a 

zejména usnesení Parlamentu o udělení 

absolutoria za rok 2015, v němž byla 

Komise vyzvána, aby do konce roku 2017 

nalezla spravedlivé, čestné a nestranné 

vyřešení případu, výbor nedokázal tento 

případ vyřešit, ani neprokázal své 

upřímné úsilí; vyjadřuje politování nad 

tím, že současný konflikt vedl u tohoto 

informátora k významným ztrátám, újmě 

a utrpení; žádá proto, aby výbor uznal 

status interního auditora jako 

informátora v dobré víře a aby případ 

definitivně uzavřel spravedlivým, čestným 

a nestranným řešením ve vztahu ke svému 

bývalému internímu auditorovi; 

 _________________ 

 1a Rozsudky Soudu pro veřejnou službu ze 

dne 7. května 2013, ve věci F-86/11 

(ECLI:EU:F:2011:189), a ze dne 18. 

listopadu 2014, ve věci F-156/12 

(ECLI:EU:F:2014:247) 
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 2a závěrečná zpráva OLAF o případu ze 

dne 8. října 2003 

 3a zpráva úřadu PMO v Komisi ze dne 8. 

května 2008 

 4a Usnesení Parlamentu ze dne 29. ledna 

2004 (Úř. věst. L 57, 25. 2. 2004, s. 8), 21. 

dubna 2004 (Úř. věst. L 330, 4. 11. 2004, 

s. 153), 12. dubna 2005 (Úř. věst. L 196, 

27. 7. 2005, s. 54), 27. dubna 2006 (Úř. 

věst. L 340, 6. 12. 206, s. 44), 29. dubna 

2015 (Úř. věst. L 255, 30. 9. 2015, s. 132), 

28. dubna 2016 (Úř. věst. L 246, 14. 9. 

2016, s. 152) a 37. dubna 2017 (Úř. věst. 

L252, 29. 9. 2017, s. 135) 

Or. en 

 

 


