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11.4.2018 A8-0117/4 

Pozměňovací návrh  4 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů 

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

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. konstatuje, že Soud pro veřejnou 

službu přijal v případě bývalého interního 

auditora výboru v listopadu 2014 

rozhodnutí; bere na vědomí, že soud pro 

veřejnou službu rozhodl, že výbor musí 

odškodnit bývalého interního auditora, 

nicméně odmítá jeho obvinění; zdůrazňuje, 

že výbor rychle vyhověl rozhodnutí Soudu 

a vyplatil odškodnění; domnívá se proto, 

že se Výbor podílel na nalezení 

spravedlivého, čestného a nestranného 

vyřešení případu, jak požadoval Výbor pro 

rozpočtovou kontrolu ve zprávě o udělení 

absolutoria za rok 2015; konstatuje, že 

bývalý interní auditor předložil proti 

novému výboru v listopadu 2015 nové 

obvinění; bere na vědomí, že v prosinci 

2017 proběhlo slyšení a že rozhodnutí 

Soudního dvora se očekává v létě roku 

2018; poznamenává, že výbor nemá vliv 

ani na žalobce, který podal nové obvinění, 

ani na časový rozvrh Soudu; 

21. konstatuje, že Soud pro veřejnou 

službu přijal v případě bývalého interního 

auditora výboru v listopadu 2014 

rozhodnutí; bere na vědomí, že soud pro 

veřejnou službu rozhodl, že výbor musí 

odškodnit bývalého interního auditora, 

nicméně odmítá jeho obvinění; zdůrazňuje, 

že výbor rychle vyhověl rozhodnutí Soudu 

a vyplatil odškodnění; konstatuje, že čl. 22 

písm. b) služebního řádu stanoví, že 

oznamovatel jednající v dobré víře „nesmí 

utrpět žádnou újmu“ v důsledku 

informace o protiprávním jednání; 

připomíná, že Parlament tuto 

nezpochybnitelnou zásadu ochrany 

oznamovatelů potvrdil, když požadoval, 

aby interní auditor výboru „nebyl 

vystaven žádným negativním důsledkům 

vyplývajícím z toho“, že informoval 

o protiprávním jednání; připomíná, že 

v lednu 2004 Parlament potvrdil, že 

interní auditor je oznamovatel v dobré 

víře; konstatuje, že bývalý interní auditor 

předložil proti výboru v listopadu 2015 

jiné obvinění; bere na vědomí, že 

v prosinci 2017 proběhlo slyšení a že 

rozhodnutí Soudního dvora se očekává 

v létě roku 2018; poznamenává, že výbor 

nemá vliv ani na žalobce, který podal nové 

obvinění, ani na časový rozvrh Soudu; 

vyzývá Soudní dvůr, aby oficiálně uznal 

status interního auditora jako 
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oznamovatele v dobré víře a aby zajistil, že 

v důsledku informování o protiprávním 

jednání neutrpí žádnou újmu; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0117/5 

Pozměňovací návrh  5 

Dennis de Jong, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů 

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

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. vyjadřuje politování nad 

rozhodnutím Spojeného království o 

vystoupení z Evropské unie; podotýká, že v 

tomto bodě nelze předvídat finanční, 

správní, lidské ani jiné důsledky spojené 

s vystoupením, a žádá výbor a Účetní dvůr, 

aby provedly posouzení dopadu a 

informovaly Parlament o výsledcích do 

konce roku 2018; 

26. bere na vědomí rozhodnutí 

Spojeného království o vystoupení z 

Evropské unie; podotýká, že v tomto bodě 

nelze předvídat finanční, správní, lidské ani 

jiné důsledky spojené s vystoupením, a 

žádá výbor a Účetní dvůr, aby provedly 

posouzení dopadu a informovaly Parlament 

o výsledcích do konce roku 2018; 

Or. en 

 

 


