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ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja 

COM(2017)0365 – C8-0253/2017 – 2017/2142(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. atzīmē Civildienesta tiesas 

2014. gada novembra nolēmumu attiecībā 

uz Komitejas bijušo iekšējo revidentu; 

atzīst, ka Civildienesta tiesa nolēma, ka 

Komitejai ir jāmaksā kompensācija 

bijušajam iekšējam revidentam, taču 

noraidīja viņa izteiktos apgalvojumus; 

konstatē, ka Komiteja nekavējoties 

ievēroja Civildienesta tiesas nolēmumu un 

izmaksāja kompensāciju; tādēļ uzskata, 

ka Komiteja ir izpildījusi savu pienākumu 

taisnīga, cieņpilna un godīga 

atrisinājuma panākšanai šajā lietā, kā tas 

pieprasīts Parlamenta Budžeta kontroles 

komitejas ziņojumā par 2015. gada 

budžeta izpildes apstiprināšanu; norāda, 

ka bijušais iekšējais revidents 2015. gada 

novembrī iesniedza jaunu prasību pret 

Komiteju; norāda, ka 2017. gada 

decembrī notika uzklausīšana un ka 

2018. gada vasarā tiek gaidīts tiesas 

nolēmums; konstatē, ka Komiteja nevar 

ietekmēt ne to, ka sūdzētājs ir iesniedzis 

jaunu prasību, ne arī tiesas darba 

grafiku; 

21. pauž nožēlu par to, ka pēc diviem 

Savienības Civildienesta tiesas 

nolēmumiem1a un Eiropas Biroja 

krāpšanas apkarošanai (OLAF) 

ziņojuma2a, Komisijas Atalgojuma un 

individuālo tiesību biroja ziņojuma3a un 

Parlamenta rezolūcijām4a un jo īpaši pēc 

Parlamenta rezolūcijas par 2015. finanšu 

gada budžeta izpildes apstiprināšanu, 

kurā Komiteja tika aicināta līdz 

2017. gada beigām panākt taisnīgu, 

cieņpilnu un godīgu atrisinājumu 

Komitejas bijušā iekšējā revidenta 

trauksmes celšanas lietā, Komiteja lietu 

nav atrisinājusi un nav patiesi centusies 

atrisinājumu panākt; pauž nožēlu par to, 

ka šis konflikts trauksmes cēlējam ir 

radījis būtiskus zaudējumus, kaitējumu 

un ciešanas; tādēļ prasa, lai Komiteja 

atzītu iekšējā revidenta statusu kā 

labticīgam trauksmes cēlējam un beidzot 

slēgtu lietu, panākot taisnīgu, cieņpilnu 

un godīgu izlīgumu ar savu bijušo iekšējo 

revidentu; 

 _________________ 

 1a Civildienesta tiesas 2013. gada 7. maija 

spriedums lietā F-86/11 

(ECLI:EU:F:2011:189) un 2014. gada 

18. novembra spriedums lietā F-156/12 

(ECLI:EU:F:2014:247). 
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 2a OLAF galīgais ziņojums, 2003. gada 

8. oktobris. 

 3a Komisijas Atalgojuma un individuālo 

tiesību biroja 2008. gada 8. maija 

ziņojums. 

 4a Parlamenta rezolūcijas: 2004. gada 

29. janvāra (OV L 57, 25.2.2004., 8. lpp.), 

2004. gada 21. aprīļa (OV L 330, 

4.11.2004., 153. lpp.), 2005. gada 

12. aprīļa (OV L 196, 27.7.2005., 54. lpp.), 

2006. gada 27. aprīļa (OV L 340, 

6.12.2006., 44. lpp.), 2015. gada 29. aprīļa 

(OV L 255, 30.9.2015., 132. lpp.), 

2016. gada 28. aprīļa (OV L 246, 

14.9.2016., 152. lpp.) un 2017. gada 

27. aprīļa (OV L 252, 29.9.2017., 

135. lpp.) rezolūcija. 

Or. en 

 

 


