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11.4.2018 A8-0117/4 

Tarkistus  4 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea 

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

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. huomauttaa, että 

virkamiestuomioistuin antoi marraskuussa 

2014 päätöksen komitean entistä sisäistä 

tarkastajaa koskevassa tapauksessa;  toteaa, 

että virkamiestuomioistuin määräsi 

komitean maksamaan korvauksia entiselle 

sisäiselle tarkastajalle mutta hylkäsi tämän 

esittämät väitteet; toteaa, että komitea 

noudatti viipymättä 

virkamiestuomioistuimen päätöstä ja 

maksoi korvaukset; katsoo siksi, että 

komitea on tehnyt osansa löytääkseen 

oikeudenmukaisen, kunniallisen ja 

tasapuolisen ratkaisun tapaukseen, kuten 

parlamentin talousarvion 

valvontavaliokunta kehotti vuoden 2015 

vastuuvapausmietinnössään; ottaa 

huomioon, että entinen sisäinen tarkastaja 

nosti marraskuussa 2015 uuden kanteen 

komiteaa vastaan;  toteaa, että kuuleminen 

järjestettiin joulukuussa 2017 ja 

tuomioistuimen odotetaan antavan 

päätöksen kesällä 2018; katsoo, että 

komitea ei voi vaikuttaa siihen, että kantaja 

on nostanut uuden kanteen, eikä 

tuomioistuimen aikatauluun; 

21. huomauttaa, että 

virkamiestuomioistuin antoi marraskuussa 

2014 päätöksen komitean entistä sisäistä 

tarkastajaa koskevassa tapauksessa; toteaa, 

että virkamiestuomioistuin määräsi 

komitean maksamaan korvauksia entiselle 

sisäiselle tarkastajalle mutta hylkäsi tämän 

esittämät väitteet; toteaa, että komitea 

noudatti viipymättä 

virkamiestuomioistuimen päätöstä ja 

maksoi korvaukset; toteaa, että unionin 

virkamiehiin sovellettavien 

henkilöstösääntöjen 22 b artiklassa 

säädetään, että vilpittömässä mielessä 

toimivalle väärinkäytösten paljastajalle 

”ei saa aiheuttaa haittaa” 

sääntöjenvastaisuuksia koskevien tietojen 

toimittamisesta; palauttaa mieliin, että 

parlamentti vahvisti tämän 

järkkymättömän periaatteen 

väärinkäytösten paljastajien 

suojelemisesta pyytäessään, että komitean 

sisäiselle tarkastajalle ”ei saisi tulla” 

sääntöjenvastaisuuksia koskevien tietojen 

toimittamisesta ”ikäviä seurauksia”; 

muistuttaa, että parlamentti vahvisti 

tammikuussa 2004 sisäisen tarkastajan 

olevan vilpittömässä mielessä toimiva 

väärinkäytösten paljastaja; ottaa 

huomioon, että entinen sisäinen tarkastaja 

nosti marraskuussa 2015 toisen kanteen 

komiteaa vastaan; toteaa, että kuuleminen 
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järjestettiin joulukuussa 2017 ja 

tuomioistuimen odotetaan antavan 

päätöksen kesällä 2018; katsoo, että 

komitea ei voi vaikuttaa siihen, että kantaja 

on nostanut uuden kanteen, eikä 

tuomioistuimen aikatauluun; kehottaa 

tuomioistuinta tunnustamaan virallisesti 

sisäisen tarkastajan aseman vilpittömässä 

mielessä toimivana väärinkäytösten 

paljastajana ja varmistamaan, ettei 

hänelle koidu ikäviä seurauksia 

sääntöjenvastaisuuksia koskevien tietojen 

toimittamisesta; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0117/5 

Tarkistus  5 

Dennis de Jong, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea 

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

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. pitää valitettavana Yhdistyneen 

kuningaskunnan päätöstä erota Euroopan 

unionista;  panee merkille, että tällä 

hetkellä ei voida ennustaa eron 

taloudellisia, hallinnollisia, inhimillisiä tai 

muita seurauksia, ja kehottaa komiteaa ja 

tilintarkastustuomioistuinta laatimaan 

vaikutustenarviointeja ja ilmoittamaan 

parlamentille niiden tuloksista vuoden 

2018 loppuun mennessä. 

26. panee merkille Yhdistyneen 

kuningaskunnan päätöksen erota Euroopan 

unionista; panee merkille, että tällä hetkellä 

ei voida ennustaa eron taloudellisia, 

hallinnollisia, inhimillisiä tai muita 

seurauksia, ja kehottaa komiteaa ja 

tilintarkastustuomioistuinta laatimaan 

vaikutustenarviointeja ja ilmoittamaan 

parlamentille niiden tuloksista vuoden 

2018 loppuun mennessä. 

Or. en 

 

 


