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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. märgib, et Euroopa Liidu Avaliku 

Teenistuse Kohus langetas komitee endise 

siseaudiitori juhtumis otsuse 2014. aasta 

novembris; tõdeb, et Avaliku Teenistuse 

Kohus otsustas, et komitee peab endisele 

siseaudiitorile hüvitist maksma, olgugi et 

jättis tema väited arvesse võtmata; 

rõhutab, et komitee täitis kohtu otsuse 

viivitamatult ja maksis hüvitise välja; on 

seetõttu seisukohal, et komitee on täitnud 
oma osa, et leida juhtumile õiglane, aus ja 

erapooletu lahendus, nagu parlamendi 

eelarvekontrollikomisjon 2015. aasta 

eelarve täitmisele heakskiidu andmist 

käsitlevas raportis palus; märgib, et 

endine siseaudiitor algatas 2015. aasta 

novembris komitee vastu uue kohtuasja; 

märgib, et istung toimus 2017. aasta 

detsembris ja kohus teeb otsuse 

arvatavasti 2018. aasta suvel; märgib, et 

komitee ei mõjuta kuidagi uue juhtumi 

algatanud hagejat ega kohtu ajakava; 

21. peab kahetsusväärseks, et komitee 

endise siseaudiitori rikkumisest teatamise 

juhtumi käsitlemist ei ole ikka veel 

lõpetatud; rõhutab, et komitee ei ole seni 

ellu viinud parlamendi heakskiidu 

andmisega seotud eelnevates 

resolutsioonides esitatud konkreetseid 

nõudmisi; kordab oma nõudmist, et 

komitee tunnistaks siseaudiitori staatust 

ametlikult heauskse rikkumisest 

teavitajana personalieeskirjade artikli 22 

punkti b mõistes; palub komiteel tungivalt 

teha kõik, et leida sellele juhtumile 

võimalikult kiiresti õiglane, aus ja 

erapooletu lahendus; palub komiteed 

teavitada parlamenti tehtud 

edusammudest; 

Or. en 
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26. peab kahetsusväärseks 

Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust 

lahkuda; märgib, et praegu ei ole võimalik 

prognoosida selle väljaastumise finants-, 

haldus-, humanitaar- ja muid tagajärgi; 

palub komiteel ja kontrollikojal teha 

mõjuhinnangud ja teavitada parlamenti 

tulemustest hiljemalt 2018. aasta lõpuks. 

26. võtab teadmiseks Ühendkuningriigi 

otsuse Euroopa Liidust lahkuda; märgib, et 

praegu ei ole võimalik prognoosida selle 

väljaastumise finants-, haldus-, 

humanitaar- ja muid tagajärgi; palub 

komiteel ja kontrollikojal teha 

mõjuhinnangud ja teavitada parlamenti 

tulemustest hiljemalt 2018. aasta lõpuks. 

Or. en 

 


