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Ziņojums A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja 

COM(2017)0365 – C8-0253/2017 – 2017/2142(DEC) 

Rezolūcijas priekšlikums 

21. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

21. atzīmē Civildienesta tiesas 

2014. gada novembra nolēmumu attiecībā 

uz Komitejas bijušo iekšējo revidentu; 

atzīst, ka Civildienesta tiesa nolēma, ka 

Komitejai ir jāmaksā kompensācija 

bijušajam iekšējam revidentam, taču 

noraidīja viņa izteiktos apgalvojumus; 

konstatē, ka Komiteja nekavējoties 

ievēroja Civildienesta tiesas nolēmumu un 

izmaksāja kompensāciju; tādēļ uzskata, 

ka Komiteja ir izpildījusi savu pienākumu 

taisnīga, cieņpilna un godīga 

atrisinājuma panākšanai šajā lietā, kā tas 

pieprasīts Parlamenta Budžeta kontroles 

komitejas ziņojumā par 2015. gada 

budžeta izpildes apstiprināšanu; norāda, 

ka bijušais iekšējais revidents 2015. gada 

novembrī iesniedza jaunu prasību pret 

Komiteju; norāda, ka 2017. gada 

decembrī notika uzklausīšana un ka 

2018. gada vasarā tiek gaidīts tiesas 

nolēmums; konstatē, ka Komiteja nevar 

ietekmēt ne to, ka sūdzētājs ir iesniedzis 

jaunu prasību, ne arī tiesas darba grafiku; 

21. pauž nožēlu par to, ka joprojām 

nav slēgta Komitejas bijušā iekšējā 

revidenta trauksmes celšanas lieta; uzsver, 

ka līdz šim brīdim Komiteja nav reaģējusi 

uz Parlamenta pieprasījumiem, ko tas 

Komitejai izteicis iepriekšējās rezolūcijās 

par budžeta izpildes apstiprināšanu; 

atkārtoti pieprasa, lai Komisija oficiāli 

atzītu iekšējā revidenta statusu 

Civildienesta noteikumu 22.b panta 

nozīmē kā personai, kas labticīgi atklāj 

informāciju; uzstāj, ka Komitejai ir jādara 

viss iespējamais, lai pēc iespējas ātrāk 

rastu taisnīgu, cieņpilnu un godīgu 

atrisinājumu šajā lietā; pieprasa 

Komitejai informēt Parlamentu par šīs 

lietas virzību; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 

26. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

26. pauž nožēlu par Apvienotās 

Karalistes lēmumu izstāties no Eiropas 

Savienības; konstatē, ka šobrīd nav 

iespējams prognozēt ar izstāšanos saistītās 

sekas attiecībā uz finanšu un administratīvo 

jomu, cilvēkiem un citām jomām, un aicina 

Komiteju un Revīzijas palātu veikt 

ietekmes novērtējumus un līdz 2018. gada 

beigām informēt Parlamentu par to 

rezultātiem. 

26. ņem vērā Apvienotās Karalistes 

lēmumu izstāties no Eiropas Savienības; 

konstatē, ka šobrīd nav iespējams 

prognozēt ar izstāšanos saistītās sekas 

attiecībā uz finanšu un administratīvo 

jomu, cilvēkiem un citām jomām, un aicina 

Komiteju un Revīzijas palātu veikt 

ietekmes novērtējumus un līdz 2018. gada 

beigām informēt Parlamentu par to 

rezultātiem. 

Or. en 

 

 


