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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 21 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. märgib, et Euroopa Liidu Avaliku 

Teenistuse Kohus langetas komitee endise 

siseaudiitori juhtumis otsuse 2014. aasta 

novembris; tõdeb, et Avaliku Teenistuse 

Kohus otsustas, et komitee peab endisele 

siseaudiitorile hüvitist maksma, olgugi et 

jättis tema väited arvesse võtmata; 

rõhutab, et komitee täitis kohtu otsuse 

viivitamatult ja maksis hüvitise välja; on 

seetõttu seisukohal, et komitee on täitnud 

oma osa, et leida juhtumile õiglane, aus ja 

erapooletu lahendus, nagu parlamendi 

eelarvekontrollikomisjon 2015. aasta 

eelarve täitmisele heakskiidu andmist 

käsitlevas raportis palus; märgib, et 

endine siseaudiitor algatas 2015. aasta 

novembris komitee vastu uue kohtuasja; 

märgib, et istung toimus 2017. aasta 

detsembris ja kohus teeb otsuse 

arvatavasti 2018. aasta suvel; märgib, et 

komitee ei mõjuta kuidagi uue juhtumi 

algatanud hagejat ega kohtu ajakava; 

21. taunib asjaolu, et pärast kahte 

Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu 

otsust1a, Euroopa Pettustevastase Ameti 

(OLAF) uurimise aruannet2a, komisjoni 

individuaalsete maksete haldamise ja 

maksmise ameti struktuuriüksuse 

aruannet3a ja parlamendi 

resolutsioone4a ning eriti pärast 

parlamendi resolutsiooni 2015. aasta 

eelarve täitmisele heakskiidu andmise 

kohta, milles palutakse komiteel leida 
komitee endise siseaudiitori rikkumisest 

teatamise juhtumile õiglane, aus ja 

erapooletu lahendus enne 2017. aasta 

lõppu, ei suutnud komitee juhtumit 

lahendada ega ole selle nimel ka 

südamest pingutanud; peab 

kahetsusväärseks, et konflikt on 

rikkumisest teatajale kaasa toonud 

märkimisväärse kahju ja kannatusi; 

nõuab sellest tulenevalt, et komitee 

tunnistaks siseaudiitori heauskseks 

rikkumisest teatajaks ja lõpetaks lõpuks 

selle juhtumi oma endise siseaudiitori 

jaoks õiglase, ausa ja erapooletu 

lahendusega; 

 _________________ 

 1a Kohtuotsused, Euroopa Liidu Avaliku 

Teenistuse Kohus, 7. mai 2013, F-86/11 

(ECLI:EU:F:2011:189) ja 18. november 
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2014, F-156/12 (ECLI:EU:F:2014:247). 

 2a OLAFi 8. oktoobri 2003. aasta 

lõpparuanne 

 3a Komisjoni individuaalsete maksete 

haldamise ja maksmise ameti 8. mai 2008. 

aasta aruanne 

 4a Parlamendi resolutsioonid: 29. jaanuar 

2004 (ELT L 57, 25.2.2004, lk 8), 21. 

aprill 2004 (ELT L 330, 4.11.2004, lk 

153), 12. aprill 2005 (ELT L 196, 

27.7.2005, lk 54), 27. aprill 2006 (ELT L 

340, 6.12.206, lk 44), 29. aprill 2015 (ELT 

L 255, 30.9.2015, lk 132), 28. aprill 2016 

(ELT L 246, 14.9.2016, lk 152) ja 27. 

aprill 2017 (ELT L252, 29.9.2017, lk 135). 

Or. en 

 


