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11.4.2018 A8-0117/4 

Изменение  4 

Денис де Йонг, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0117/2018 

Ингеборг Гресле 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС – Комитет на регионите 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. отбелязва решението, взето от 

Съда на публичната служба през 

ноември 2014 г. по случая с бившия 

вътрешен одитор на Комитета; 

признава, че Съдът на публичната 

служба се е произнесъл, че Комитетът 

трябва да обезщети бившия вътрешен 

одитор, но въпреки това отново е 

отхвърлил неговите твърдения; 

отбелязва, че Комитетът е изпълнил 

своевременно решението на Съда на 

публичната служба и е изплатил 

обезщетението; поради това счита, че 

Комитетът е изпълнил дължимото, 

като е решил случая по справедлив, 

честен и равнопоставен начин, както 

поиска комисията по бюджетен 

контрол на Парламента в доклада си 

за освобождаването от отговорност 

за 2015 г.; отбелязва, че бившият 

вътрешен одитор е завел ново дело 

срещу Комитета през ноември 2015 г.; 

отбелязва, че изслушването се е 

състояло през декември 2017 г. и че 

решението на Съда се очаква през 

лятото на 2018 г.; отбелязва, че 

Комитетът няма влияние нито върху 

ищеца, който е завел ново дело, нито 

върху графика на Съда; 

21. отбелязва решението, взето от 

Съда на публичната служба през 

ноември 2014 г. по случая с бившия 

вътрешен одитор на Комитета; 

признава, че Съдът на публичната 

служба се е произнесъл, че Комитетът 

трябва да обезщети бившия вътрешен 

одитор, но въпреки това отново е 

отхвърлил неговите твърдения; 

отбелязва, че Комитетът е изпълнил 

своевременно решението на Съда на 

публичната служба и е изплатил 

обезщетението; отбелязва, че в 

член 22б от Правилника за 

длъжностните лица на ЕС се посочва, 

че лице, добросъвестно сигнализиращо 

за нередности, „не може да претърпи 

никакви неблагоприятни последици“ в 

резултат от докладването на 

нередности; припомня, че 

Парламентът потвърди този 

неоспорим принципа на защитата на 

лицата, сигнализиращи за 

нередности, когато изиска 

вътрешният одитор на Комитета 

„да не претърпи никакви 

неблагоприятни последици“ в 

резултат от докладването на 

нередности; припомня, че през януари 

2004 г. Парламентът потвърди, че 

вътрешният одитор е лице, 
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добросъвестно сигнализиращо за 

нередности; отбелязва, че бившият 

вътрешен одитор е завел друго дело 

срещу Комитета през ноември 2015 г.; 

отбелязва, че изслушването се е 

състояло през декември 2017 г. и че 

решението на Съда се очаква през 

лятото на 2018 г.; отбелязва, че 

Комитетът няма влияние нито върху 

ищеца, който е завел ново дело, нито 

върху графика на Съда; призовава Съда 

да признае официално статута на 

вътрешният одитор като лице, 

добросъвестно сигнализиращо за 

нередности, и да гарантира, че той не 

търпи никакви неблагоприятни 

последици в резултат от 

докладването на нередности; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0117/5 

Изменение  5 

Денис де Йонг, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0117/2018 

Ингеборг Гресле 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС – Комитет на регионите 

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

Предложение за резолюция 

Параграф 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. изразява съжаление във връзка с 

решението на Обединеното кралство да 

се оттегли от Европейския съюз; 

отбелязва, че на този етап не може да се 

направи прогноза за финансовите, 

административните, човешките и 

другите последици, свързани с 

оттеглянето, и призовава Комитета и 

Палатата да извършат оценки на 

въздействието и да информират 

Парламента за резултатите до края на 

2018 г. 

26. отбелязва решението на 

Обединеното кралство да се оттегли от 

Европейския съюз; отбелязва, че на този 

етап не може да се направи прогноза за 

финансовите, административните, 

човешките и другите последици, 

свързани с оттеглянето, и призовава 

Комитета и Палатата да извършат 

оценки на въздействието и да 

информират Парламента за резултатите 

до края на 2018 г. 

Or. en 

 

 


