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Amendamentul  1 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Raport A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

Descărcarea de gestiune 2016: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor 

2017/2142(DEC) 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. ia act de hotărârea din noiembrie 

2014 pronunțată de Tribunalul Funcției 

Publice în cazul fostului auditor intern al 

Comitetului; recunoaște că Tribunalul 

Funcției Publice a hotărât că Comitetul 

trebuie să îl despăgubească pe fostul 

auditor intern, dar a respins afirmațiile 

făcute de acesta; constată că Comitetul a 

respectat în mod prompt hotărârea 

Tribunalului Funcției Publice și a plătit 

despăgubirile; consideră, prin urmare, că 

Comitetul și-a îndeplinit misiunea care îi 

revine pentru a finaliza cazul în mod just, 

onorabil și echitabil, astfel cum a solicitat 

Comisia pentru control bugetar a 

Parlamentului în raportul de descărcare 

de gestiune pentru exercițiul 2015; ia act 

de faptul că fostul auditor intern a deschis 

un nou dosar împotriva Comitetului în 

noiembrie 2015; constată că o audiere a 

avut loc în decembrie 2017 și că hotărârea 

Curții este așteptată în vara anului 2018; 

observă că Comitetul nu are nicio 

influență nici asupra deschiderii de către 

reclamant a unui nou dosar și nici asupra 

calendarului Curții; 

21. regretă faptul că, în urma a două 

hotărâri ale Tribunalului Funcției Publice 

a Uniunii1a și a raportului Oficiului 

European de Luptă Antifraudă ului 

(„OLAF”)2a, a raportului 

departamentului PMO al Comisiei3a și a 

rezoluțiilor Parlamentului4a, în special în 

urma Rezoluției Parlamentului privind 

descărcarea de gestiune pe 2015 prin care 

Comitetul este îndemnat să găsească o 

rezolvare justă, onorabilă și echitabilă a 

dosarului de denunțare al fostului auditor 

intern înainte de finalul lui 2017, 

Comitetul nu a reușit să soluționeze cazul, 

și nici nu a arătat eforturi sincere în acest 

sens; deplânge faptul că acest conflict a 

dus la pierderi considerabile, prejudicii și 

suferință pentru denunțătorul de 

nereguli; solicită, în consecință, Comisiei 

să recunoască faptul că auditorul intern 

are statutul de denunțător de bună 

credință și, în cele din urmă, să închidă 

cazul printr-o soluționare justă, onorabilă 
și echitabilă cu fostul auditor intern; 

 _________________ 

 1a Hotărârea Tribunalului Funcției 

Publice din 7 mai 2013 în cauza F-86/11 

(ECLI:EU:F:2011:189) și Hotărârea 
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Tribunalului Funcției Publice din 18 

noiembrie 2014 în cauza F-156/12 

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

 2a Raportul final al OLAF din 8 octombrie 

2003. 

 3a Raportul departamentului PMO al 

Comisiei din 8 mai 2008. 

 4a Rezoluțiile Parlamentului din 29 

ianuarie 2004 (JO L 57, 25.2.2004, p. 8), 

21 aprilie 2004 (JO L 330, 4.11.2004, p. 

153), 12 aprilie 2005 (JO L 196, 

27.7.2005, p. 54), 27 aprilie 2006 (JO L 

340, 6.12.206, p.44), 29 aprilie 2015 (JO L 

255, 30.9.2015, p. 132), 28 aprilie 2016 

(JO L 246,14.9.2016, p. 152) și 27 aprilie 

2017 (JO L252, 29.9.2017, p. 135). 

Or. en 

 


