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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. atkreipia dėmesį į 2014 m. 

lapkričio mėn. Tarnautojų teismo 

sprendimą dėl buvusio Komiteto vidaus 

auditoriaus; pripažįsta, kad Tarnautojų 

teismas priėmė sprendimą, jog Komitetas 

turėjo atlyginti buvusiam vidaus 

auditoriui žalą, tačiau atmetė jo pateiktus 

įtarimus; pažymi, kad Komitetas 

nedelsdamas laikėsi Tarnautojų teismo 

sprendimo ir atlygino žalą; todėl mano, 

kad Komitetas atliko savo pareigą rasti 

tinkamą, garbingą ir teisingą šio atvejo 

sprendimą, kaip to reikalavo Parlamento 

Biudžeto kontrolės komitetas pranešime 

dėl 2015 m. biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo; pažymi, kad 2015 m. 

lapkričio mėn. buvęs vidaus auditorius 

iškėlė naują bylą prieš Komitetą; pažymi, 

kad posėdis įvyko 2017 m. gruodžio mėn. 

ir tikimasi, kad teismas priims sprendimą 

2018 m. vasarą; pažymi, kad Komitetas 

neturi jokios įtakos nei ieškovui, 

iškėlusiam naują bylą, nei teismo 

tvarkaraščiui; 

21. apgailestauja dėl to, kad po to, kai 

Europos Sąjungos tarnautojų teismas 

paskelbė du sprendimus1a ir Europos 

kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) – 

bylos ataskaitą2a, Komisijos Individualių 

išmokų administravimo ir mokėjimo 

biuras – ataskaitą3a, o Parlamentas – 

rezoliucijas4a, visų pirma Parlamento 

rezoliuciją dėl 2015 m. biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo, kurioje Komitetas 

raginamas iki 2017 m. pabaigos rasti 

tinkamą, garbingą ir teisingą sprendimą 

byloje dėl informatoriaus veiksmų, 

susijusioje su buvusiu Komiteto vidaus 

auditoriumi, Komitetui nepavyko išspręsti 

bylos ir jis neparodė nuoširdžių pastangų 

tai padaryti; apgailestauja, kad dėl 

dabartinio konflikto informatorius patyrė 

nemažų nuostolių, žalos ir kančių; todėl 

prašo, kad Komitetas pripažintų vidaus 

auditorių informatoriumi gera valia ir 

pagaliau, priėmus tinkamą, garbingą ir 

teisingą sprendimą, užbaigtų bylą, 

susijusią su buvusiu vidaus auditoriumi; 

 _________________ 

 1a 2013 m. gegužės 7 d. Tarnautojų teismo 

sprendimas byloje F-86/11 

(ECLI:EU:F:2011:189) ir 2014 m. 

lapkričio 18 d. sprendimas byloje F-

156/12 (ECLI:EU:F:2014:247). 
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 2a OLAF galutinė bylos ataskaita, 

parengta 2003 m. spalio 8 d. 

 3a Komisijos Individualių išmokų 

administravimo ir mokėjimo biuro 

2008 m. gegužės 8 d. ataskaita. 

 4a Parlamento rezoliucijos: 2004 m. sausio 

29 d. (OL L 57, 2004 2 25, p. 8), 2004 m. 

balandžio 21 d. (OL L 330, 2004 11 4, p. 

153), 2005 m. balandžio 12 d. (OL L 196, 

2005 7 27, p. 54), 2006 m. balandžio 27 d. 

(OL L 340, 206 12 6, p. 44), 2015 m. 

balandžio 29 d. (OL L 255, 2015 9 30, p. 

132), 2016 m. balandžio 28 d. (OL L 246, 

2016 9 14, p. 152) ir 2017 m. balandžio 

27 d. (OL L 252, 2017 9 29, p. 135). 

Or. en 

 

 


