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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

21. atkreipia dėmesį į 2014 m. 

lapkričio mėn. Tarnautojų teismo 

sprendimą dėl buvusio Komiteto vidaus 

auditoriaus; pripažįsta, kad Tarnautojų 

teismas priėmė sprendimą, jog Komitetas 

turėjo atlyginti buvusiam vidaus 
auditoriui žalą, tačiau atmetė jo pateiktus 

įtarimus; pažymi, kad Komitetas 

nedelsdamas laikėsi Tarnautojų teismo 

sprendimo ir atlygino žalą; todėl mano, 

kad Komitetas atliko savo pareigą rasti 

tinkamą, garbingą ir teisingą šio atvejo 

sprendimą, kaip to reikalavo Parlamento 

Biudžeto kontrolės komitetas pranešime 

dėl 2015 m. biudžeto įvykdymo 

patvirtinimo; pažymi, kad 2015 m. 

lapkričio mėn. buvęs vidaus auditorius 

iškėlė naują bylą prieš Komitetą; pažymi, 

kad posėdis įvyko 2017 m. gruodžio mėn. 

ir tikimasi, kad teismas priims sprendimą 

2018 m. vasarą; pažymi, kad Komitetas 

neturi jokios įtakos nei ieškovui, 

iškėlusiam naują bylą, nei teismo 

tvarkaraščiui; 

21. apgailestauja, kad byla dėl 

informatoriaus veiksmų, susijusi su 

buvusiu Komiteto vidaus auditoriumi, vis 

dar nebaigta svarstyti; pabrėžia, kad iki 

šiol Komitetas nesiėmė veiksmų dėl 

Parlamento prašymų, pareikštų 

ankstesnėse rezoliucijose dėl biudžeto 

įvykdymo patvirtinimo; pakartoja savo 

prašymą, kad Komitetas oficialiai 

pripažintų vidaus auditorių kaip asmenį, 

kuris atskleidžia informaciją gera valia, 

laikantis Tarnybos nuostatų 22b 

straipsnio; primygtinai ragina Komitetą 

dėti visas pastangas siekiant kuo greičiau 

rasti tinkamą, garbingą ir teisingą šio 

atvejo sprendimą; prašo Komiteto nuolat 

informuoti Parlamentą apie pažangą šiuo 

klausimu; 

Or. en 
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26. apgailestauja dėl Jungtinės 

Karalystės sprendimo išstoti iš Europos 

Sąjungos; pažymi, kad šiuo metu 

neįmanoma prognozuoti finansinių, 

administracinių, žmogiškųjų ir kitokių 

pasekmių, susijusių su vienos valstybės 

narės išstojimu, ir ragina Komitetą ir 

Audito Rūmus atlikti poveikio vertinimus 

ir iki 2018 m. pabaigos informuoti 

Parlamentą apie rezultatus. 

26. atkreipia dėmesį į Jungtinės 

Karalystės sprendimą išstoti iš Europos 

Sąjungos; pažymi, kad šiuo metu 

neįmanoma prognozuoti finansinių, 

administracinių, žmogiškųjų ir kitokių 

pasekmių, susijusių su vienos valstybės 

narės išstojimu, ir ragina Komitetą ir 

Audito Rūmus atlikti poveikio vertinimus 

ir iki 2018 m. pabaigos informuoti 

Parlamentą apie rezultatus. 

Or. en 

 

 


