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11.4.2018 A8-0117/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. berie na vedomie rozhodnutie Súdu 

pre verejnú službu Európskej únie z 

novembra 2014 týkajúce sa bývalého 

vnútorného audítora výboru; uznáva, že 

Súd pre verejnú službu Európskej únie 

rozhodol, že výbor musí bývalého 

vnútorného audítora odškodniť, pričom 

však zamietol obvinenia, ktoré audítor 

vzniesol; poznamenáva, že výbor promptne 

vyhovel rozhodnutiu Súdu pre verejnú 

službu Európskej únie a vyplatil 

odškodnenie; preto sa domnieva, že výbor 

sa podieľal na spravodlivom, čestnom a 

spravodlivom riešení prípadu, ako 

požadoval Výbor pre kontrolu rozpočtu 

Parlamentu vo svojej správe o udelení 

absolutória za rok 2015; poznamenáva, že 

bývalý interný audítor podal novú vec proti 

výboru v novembri 2015; poznamenáva, že 

v decembri 2017 sa uskutočnilo vypočutie 

a rozhodnutie Súdneho dvora sa očakáva v 

lete roku 2018; poznamenáva, že výbor 

nemá vplyv ani na to, že žalobca podal 

nový prípad, ani na časový rozvrh Súdneho 

dvora; 

21. berie na vedomie rozhodnutie Súdu 

pre verejnú službu Európskej únie z 

novembra 2014 týkajúce sa bývalého 

vnútorného audítora výboru; uznáva, že 

Súd pre verejnú službu Európskej únie 

rozhodol, že výbor musí bývalého 

vnútorného audítora odškodniť, pričom 

však zamietol obvinenia, ktoré audítor 

vzniesol; poznamenáva, že výbor promptne 

vyhovel rozhodnutiu Súdu pre verejnú 

službu Európskej únie a vyplatil 

odškodnenie; poznamenáva, že článok 22b 

služobného poriadku EÚ stanovuje, že 

oznamovateľ konajúci v dobrej viere 

„nesmie byť vystavený zaujatému 

zaobchádzaniu“ v dôsledku oznámenia 

protiprávneho konania; pripomína, že 

Parlament potvrdil túto neochvejnú 

zásadu ochrany oznamovateľov, keď 

požiadal, aby vnútorný audítor výboru 

„neznášal žiadne negatívne dôsledky“ v 

dôsledku oznámenia protiprávneho 

konania; pripomína, že v januári 2004 

Parlament potvrdil, že vnútorný audítor je 

oznamovateľom konajúcim v dobrej viere; 

poznamenáva, že bývalý interný audítor 

podal ďalšiu vec proti výboru v novembri 

2015; poznamenáva, že v decembri 2017 sa 

uskutočnilo vypočutie a rozhodnutie 

Súdneho dvora sa očakáva v lete roku 

2018; poznamenáva, že výbor nemá vplyv 

ani na to, že žalobca podal nový prípad, ani 
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na časový rozvrh Súdneho dvora; vyzýva 

Dvor audítorov, aby oficiálne uznal 

postavenie vnútorného audítora ako  

oznamovateľa konajúceho v dobrej viere 

a aby zabezpečil, že nebude vystavený 

zaujatému zaobchádzaniu v dôsledku 

oznámenia protiprávneho konania; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0117/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Dennis de Jong, Javier Couso Permuy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. vyjadruje poľutovanie nad 

rozhodnutím Spojeného kráľovstva 

vystúpiť z Európskej únie; konštatuje, že v 

tejto fáze nemožno robiť žiadne prognózy, 

pokiaľ ide o administratívne, finančné, 

ľudské a iné dôsledky tohto vystúpenia; 

žiada výbor a Dvor audítorov, aby vykonali 

posúdenia vplyvu a Parlament o 

výsledkoch informovali do konca roka 

2018; 

26. berie na vedomie rozhodnutie 

Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej 

únie; konštatuje, že v tejto fáze nemožno 

robiť žiadne prognózy, pokiaľ ide o 

administratívne, finančné, ľudské a iné 

dôsledky tohto vystúpenia; žiada výbor a 

Dvor audítorov, aby vykonali posúdenia 

vplyvu a Parlament o výsledkoch 

informovali do konca roka 2018; 

Or. en 

 

 


