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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 dosarul de 

denunțare de nereguli al fostului auditor 

intern al Comitetului nu a fost încă închis; 

subliniază că, până în prezent, Comitetul 

Regiunilor nu a dat curs solicitărilor 

Parlamentului exprimate în rezoluțiile 

precedente privind descărcarea de 

gestiune; își reiterează cererea adresată 

Comitetului de a recunoaște în mod oficial 

statutul de auditor intern ca referindu-se 

la o persoană care dezvăluie informații cu 

bună-credință, în sensul articolul 22 

litera (b) din Statutul funcționarilor; 

roagă insistent Comitetul să facă tot ce îi 

stă în putință pentru a găsi o rezolvare 

justă, onorabilă și echitabilă acestui caz 

cât mai curând posibil; îi cere Comitetului 

să țină la curent Parlamentul cu privire la 

evoluția acestui caz; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. regretă decizia Regatului Unit de a 

se retrage din Uniunea Europeană; observă 

că, în acest moment, nu se pot face 

previziuni cu privire la consecințele 

financiare, administrative, umane și alte 

consecințe legate de retragere și solicită 

Comitetului și Curții să realizeze evaluări 

de impact și să informeze Parlamentul cu 

privire la rezultate până la sfârșitul anului 

2018. 

26. ia act de decizia Regatului Unit de 

a se retrage din Uniunea Europeană; 

observă că, în acest moment, nu se pot face 

previziuni cu privire la consecințele 

financiare, administrative, umane și alte 

consecințe legate de retragere și solicită 

Comitetului și Curții să realizeze evaluări 

de impact și să informeze Parlamentul cu 

privire la rezultate până la sfârșitul anului 

2018. 

Or. en 

 


