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Tarkistus  1 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Marco Valli 

 

Mietintö A8-0117/2018. 

Ingeborg Gräßle 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea 

2017/2142(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. huomauttaa, että 

virkamiestuomioistuin antoi 

marraskuussa 2014 päätöksen komitean 

entistä sisäistä tarkastajaa koskevassa 

tapauksessa; toteaa, että 

virkamiestuomioistuin määräsi komitean 

maksamaan korvauksia entiselle sisäiselle 

tarkastajalle mutta hylkäsi tämän 

esittämät väitteet; toteaa, että komitea 

noudatti viipymättä 

virkamiestuomioistuimen päätöstä ja 

maksoi korvaukset; katsoo siksi, että 

komitea on tehnyt osansa löytääkseen 

oikeudenmukaisen, kunniallisen ja 

tasapuolisen ratkaisun tapaukseen, kuten 

parlamentin talousarvion 

valvontavaliokunta kehotti vuoden 2015 

vastuuvapausmietinnössään; ottaa 

huomioon, että entinen sisäinen 

tarkastaja nosti marraskuussa 2015 

uuden kanteen komiteaa vastaan; toteaa, 

että kuuleminen järjestettiin 

joulukuussa 2017 ja tuomioistuimen 

odotetaan antavan päätöksen 

kesällä 2018; katsoo, että komitea ei voi 

vaikuttaa siihen, että kantaja on nostanut 

uuden kanteen, eikä tuomioistuimen 

aikatauluun; 

21. pitää valitettavana, että huolimatta 

kahdesta unionin 

virkamiestuomioistuimen tuomiosta1 a 

sekä Euroopan petostentorjuntaviraston 

(OLAF) kertomuksesta2 a, komission 

henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja 

maksutoimiston osaston kertomuksesta3 a 

ja parlamentin päätöslauselmista4 a ja 

erityisesti vuoden 2015 vastuuvapautta 

koskevasta parlamentin 

päätöslauselmasta, jossa komiteaa 

kehotettiin löytämään komitean entistä 

sisäistä tarkastajaa koskevaan 

väärinkäytösten paljastusasiaan 

oikeudenmukainen, kunniallinen ja 

tasapuolinen ratkaisu vuoden 2017 

loppuun mennessä, komitea ei onnistunut 

eikä vilpittömästi pyrkinyt ratkaisemaan 

tapausta; pitää valitettavana, että 

meneillään olevasta konfliktista on 

aiheutunut väärinkäytösten paljastajalle 

suuria menetyksiä, haittaa ja kärsimystä; 

kehottaa näin ollen komiteaa 

tunnustamaan sisäisen tarkastajan 

aseman vilpittömässä mielessä toimivana 

väärinkäytösten paljastajana ja 

saattamaan tapauksen käsittelyn 

lopultakin päätökseen löytämällä entistä 

sisäistä tarkastajaa koskevaan asiaan 

oikeudenmukaisen, kunniallisen ja 

tasapuolisen ratkaisun; 
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 1 a Virkamiestuomioistuimen tuomio 

7. toukokuuta 2013, asia F-86/11 

(ECLI:EU:F:2011:189) ja 

virkamiestuomioistuimen tuomio 

18. marraskuuta 2014, asia F-156/12 

(ECLI:EU:F:2014:247). 

 2 a OLAFin 8. lokakuuta 2003 antama 

lopullinen kertomus. 

 3 a Komission henkilökohtaisten 

etuuksien hallinto- ja maksutoimiston 

osaston 8. toukokuuta 2008 antama 

kertomus. 

 4 a Parlamentin päätöslauselmat, jotka on 

annettu 29. tammikuuta 2004 (EUVL L 

57, 25.2.2004, s. 8), 21. huhtikuuta 2004 

(EUVL L 330, 4.11.2004, s. 153), 

12. huhtikuuta 2005 (EUVL L 196, 

27.7.2005, s. 54), 27. huhtikuuta 2006 

(EUVL L 340, 6.12.2006, s. 44), 

29. huhtikuuta 2015 (EUVL L 255, 

30.9.2015, s. 132), 28. huhtikuuta 2016 

(EUVL L 246, 14.9.2016, s. 152) ja 

27. huhtikuuta 2017 (EUVL L 252, 

29.9.2017, s. 135). 

Or. en 

 


