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11.4.2018 A8-0117/4 

Poprawka  4 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. odnotowuje wydane w listopadzie 

2014 r. przez Sąd do spraw Służby 

Publicznej postanowienie w sprawie 

byłego audytora wewnętrznego Komitetu; 

przyjmuje do wiadomości, że Sąd do spraw 

Służby Publicznej orzekł, że Komitet musi 

wypłacić odszkodowanie byłemu 

audytorowi wewnętrznemu, ale w dalszym 

postępowaniu oddalił stawiane przez niego 

zarzuty; zauważa, że Komitet niezwłocznie 

zastosował się do postanowienia Sądu do 

spraw Służby Publicznej i wypłacił 

odszkodowanie; uważa zatem, że Komitet 

zrobił to, co do niego należało, aby 

doprowadzić sprawę do honorowego i 

sprawiedliwego rozwiązania zgodnie z 

wnioskiem Komisji Kontroli Budżetowej 

PE zawartym w sprawozdaniu dotyczącym 

absolutorium za rok 2015; zwraca uwagę, 

że były audytor wewnętrzny wniósł nową 

sprawę przeciwko Komitetowi w 

listopadzie 2015 r.; odnotowuje, że 

przesłuchanie odbyło się w grudniu 2017 

r., a orzeczenie Sądu spodziewane jest 

latem 2018 r.; zauważa, że Komitet nie ma 

wpływu ani na powoda, który wniósł nową 

sprawę, ani na harmonogram prac Sądu; 

21. odnotowuje wydane w listopadzie 

2014 r. przez Sąd do spraw Służby 

Publicznej postanowienie w sprawie 

byłego audytora wewnętrznego Komitetu; 

przyjmuje do wiadomości, że Sąd do spraw 

Służby Publicznej orzekł, że Komitet musi 

wypłacić odszkodowanie byłemu 

audytorowi wewnętrznemu, ale w dalszym 

postępowaniu oddalił stawiane przez niego 

zarzuty; zauważa, że Komitet niezwłocznie 

zastosował się do postanowienia Sądu do 

spraw Służby Publicznej i wypłacił 

odszkodowanie; zauważa, że art. 22b 

regulaminu pracowniczego urzędników 

Unii Europejskiej stanowi, że sygnalista 

działający w dobrej wierze „nie ponosi 

żadnych negatywnych skutków” 

zgłoszenia nieprawidłowości; przypomina, 

że Parlament potwierdził tę niezmienną 

zasadę ochrony sygnalistów, gdy 

postulował, aby audytor wewnętrzny 

Komitetu „nie ponosił żadnych 

negatywnych skutków” zgłoszenia 

nieprawidłowości; przypomina, że w 

styczniu 2004 r. Parlament potwierdził, że 

audytor wewnętrzny jest sygnalistą 

działającym w dobrej wierze; zwraca 

uwagę, że były audytor wewnętrzny wniósł 

kolejną sprawę przeciwko Komitetowi w 

listopadzie 2015 r.; odnotowuje, że 

przesłuchanie odbyło się w grudniu 2017 

r., a orzeczenie Sądu spodziewane jest 
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latem 2018 r.; zauważa, że Komitet nie ma 

wpływu ani na powoda, który wniósł nową 

sprawę, ani na harmonogram prac Sądu; 

wzywa Sąd do oficjalnego uznania statusu 

audytora wewnętrznego jako działającego 

w dobrej wierze sygnalisty oraz do 

dopilnowania, by nie poniósł on żadnych 

negatywnych skutków zgłoszenia 

nieprawidłowości; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0117/5 

Poprawka  5 

Dennis de Jong, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. wyraża ubolewanie z powodu 

decyzji Zjednoczonego Królestwa o 

wystąpieniu z Unii Europejskiej; zauważa, 

że w chwili obecnej nie można przewidzieć 

finansowych, administracyjnych, ludzkich 

ani innych konsekwencji tego wystąpienia, 

oraz zwraca się do Komitetu i Trybunału o 

przeprowadzenie ocen skutków i 

poinformowanie Parlamentu o ich 

wynikach do końca 2018 r. 

26. odnotowuje decyzję Zjednoczonego 

Królestwa o wystąpieniu z Unii 

Europejskiej; zauważa, że w chwili 

obecnej nie można przewidzieć 

finansowych, administracyjnych, ludzkich 

ani innych konsekwencji tego wystąpienia, 

oraz zwraca się do Komitetu i Trybunału o 

przeprowadzenie ocen skutków i 

poinformowanie Parlamentu o ich 

wynikach do końca 2018 r. 

Or. en 

 

 


