
 

AM\1150684CS.docx  PE618.420v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

11.4.2018 A8-0117/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Valli, Laura Agea 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů 

2017/2142(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. konstatuje, že Soud pro veřejnou 

službu přijal v listopadu 2014 rozhodnutí 

ohledně bývalého interního auditora 

výboru; bere na vědomí, že soud pro 

veřejnou službu rozhodl, že výbor musí 

bývalého interního auditora odškodnit, 

nicméně nadále odmítá jeho obvinění; 

poukazuje na to, že výbor rychle vyhověl 

rozhodnutí Soudu a vyplatil odškodnění; 

domnívá se proto, že se výbor podílel na 

nalezení spravedlivého, čestného a 

nestranného vyřešení případu, jak 

požadoval Výbor pro rozpočtovou 

kontrolu Parlamentu ve své zprávě 

o udělení absolutoria za rok 2015; 

konstatuje, že bývalý interní auditor 

předložil proti výboru v listopadu 2015 

nové obvinění; bere na vědomí, že 

v prosinci 2017 proběhlo slyšení a že se 

rozhodnutí Soudního dvora očekává v létě 

roku 2018; poznamenává, že výbor nemá 

vliv ani na žalobce, který podal nové 

obvinění, ani na časový rozvrh Soudu; 

21. lituje, že stále není uzavřen případ 

whistleblowingu bývalého interního 

auditora výboru; zdůrazňuje, že výbor 

doposud nevyhověl požadavkům 

Parlamentu vyjádřeným v předchozích 

usneseních týkajících se udělení 

absolutoria; znovu opakuje svou žádost, 

aby výbor oficiálně uznal status interního 

auditora jednajícího jako informátor 

v dobré víře ve smyslu čl. 22 písm. b) 

služebního řádu; trvá na tom, aby výbor 

podnikl veškeré kroky k nalezení 

spravedlivého, čestného a nestranného 

vyřešení případu, co nejdříve to bude 

možné; žádá výbor, aby Parlament 

informoval o vývoji tohoto případu; 
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11.4.2018 A8-0117/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Valli, Laura Agea 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů 

2017/2142(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. vyjadřuje politování nad 

rozhodnutím Spojeného království 

o vystoupení z Evropské unie; podotýká, že 

v tomto bodě nelze předvídat finanční, 

správní, lidské a jiné důsledky spojené 

s vystoupením, a žádá výbor a Účetní dvůr, 

aby provedly posouzení dopadu a do konce 

roku 2018 informovaly Parlament 

o výsledcích. 

26. bere na vědomí rozhodnutí 

Spojeného království o vystoupení 

z Evropské unie; podotýká, že v tomto 

bodě nelze předvídat finanční, správní, 

lidské a jiné důsledky spojené 

s vystoupením, a žádá výbor a Účetní dvůr, 

aby provedly posouzení dopadu a do konce 

roku 2018 informovaly Parlament 

o výsledcích. 

Or. en 

 

 


