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Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. odnotowuje wydane w listopadzie 

2014 r. przez Sąd do spraw Służby 

Publicznej postanowienie w sprawie 

byłego audytora wewnętrznego Komitetu; 

przyjmuje do wiadomości, że Sąd do spraw 

Służby Publicznej orzekł, że Komitet musi 

wypłacić odszkodowanie byłemu 

audytorowi wewnętrznemu, ale w dalszym 

postępowaniu oddalił stawiane przez 

niego zarzuty; zauważa, że Komitet 

niezwłocznie zastosował się do 

postanowienia Sądu do spraw Służby 

Publicznej i wypłacił odszkodowanie; 

uważa zatem, że Komitet zrobił to, co do 

niego należało, aby doprowadzić sprawę 

do honorowego i sprawiedliwego 

rozwiązania zgodnie z wnioskiem Komisji 

Kontroli Budżetowej PE zawartym w 

sprawozdaniu dotyczącym absolutorium 

za rok 2015; zwraca uwagę, że były 

audytor wewnętrzny wniósł nową sprawę 

przeciwko Komitetowi w listopadzie 2015 

r.; odnotowuje, że przesłuchanie odbyło 

się w grudniu 2017 r., a orzeczenie Sądu 

spodziewane jest latem 2018 r.; zauważa, 

że Komitet nie ma wpływu ani na powoda, 

który wniósł nową sprawę, ani na 

harmonogram prac Sądu; 

21. wyraża ubolewanie, że po dwóch 

orzeczeniach unijnego Sądu do spraw 

Służby Publicznej1a, sprawozdaniu 

dotyczącym sprawy prowadzonej przez 

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF)2a, sprawozdaniu 

Urzędu Administracji i Wypłacania 

Należności Indywidualnych Komisji 

(PMO)3a i rezolucjach Parlamentu4a, 

zwłaszcza po rezolucji Parlamentu 

dotyczącej absolutorium za rok 2015, 

wzywającej Komitet do doprowadzenia 

postępowania w odniesieniu do 

informowania o nieprawidłowościach 

dotyczące byłego audytora wewnętrznego 

do honorowego i sprawiedliwego 

rozwiązania przed końcem 2017 r., 

Komitetowi nie udało się rozwiązać tej 

sprawy ani nie wykonał poważnego 

wysiłku w tym kierunku; ubolewa, że 

obecny spór spowodował u sygnalisty 

znaczne straty, szkody i cierpienia; 

domaga się w związku z tym, by Komitet 

nadał audytorowi wewnętrznemu status 

sygnalisty działającego w dobrej wierze i 

wreszcie zamknął sprawę sprawiedliwą, 

honorową i godziwą ugodą ze swoim 

byłym audytorem wewnętrznym; 

 _________________ 

 1a Wyrok Sądu do spraw Służby 
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Publicznej z dnia 7 maja 2013 r., sprawa 

F-86/11 (ECLI:EU:F:2011:189) oraz z 

dnia 18 listopada 2014 r., sprawa F-

156/12 (ECLI:EU:F:2014:247). 

 2a Sprawozdanie końcowe z dochodzenia 

OLAF z dnia 8 października 2003 r. 

 3a Sprawozdanie Urzędu Administracji i 

Wypłacania Należności Indywidualnych 

Komisji z dnia 8 maja 2008 r. 

 4a Rezolucje Parlamentu z dnia 29 

stycznia 2004 r. (Dz.U. L 57 z 25.2.2004, s. 

8), z dnia 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 330 

z 4.11.2004, s. 153), z dnia 12 kwietnia 

2005 r. (Dz.U. L 196 z 27.7.2005, s. 54), z 

dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. L 340 z 

6.12.2006, s. 44), z dnia 29 kwietnia 2015 

r. (Dz.U. L 255 z 30.9.2015, s. 132), z dnia 

28 kwietnia 2016 r. (Dz.U. L 246 z 

14.9.2016, s. 152) oraz z dnia 27 kwietnia 

2017 (Dz.U. L 252 z 29.9.2017, s. 135) 

Or. en 

 


