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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. megjegyzi, hogy a Közszolgálati 

Törvényszék 2014 novemberében 

határozatot hozott a Régiók Bizottsága 

korábbi belső ellenőrének ügyében; 

tudomásul veszi, hogy a Közszolgálati 

Törvényszék ítéletének értelmében a 

Régiók Bizottságának kártalanítania kell 

a korábbi belső ellenőrt, ugyanakkor 

elutasította az ellenőr által tett állításokat; 

megjegyzi, hogy a Régiók Bizottsága 

késlekedés nélkül eleget tett a 

Közszolgálati Törvényszék határozatának 

és kifizette a kártalanítást; ezért úgy véli, 

hogy a Régiók Bizottsága igazságos, 

tisztességes és méltányos módon lezárta az 

ügyet, és ezzel eleget tett a Parlament 

Költségvetési Ellenőrző Bizottsága által a 

2015. évre vonatkozó mentesítési 

jelentésben előírtaknak; megjegyzi, hogy a 
korábbi belső ellenőr 2015 novemberében 

új keresetet nyújtott be a Régiók 

Bizottsága ellen; megjegyzi, hogy 2017 

decemberében meghallgatásra került sor, 

és hogy a Bíróság ítélete 2018 nyarára 

várható; megjegyzi, hogy a Régiók 

Bizottságának nincsen befolyása sem 

arra, hogy a panaszos új keresetet nyújtott 

be, sem a Bíróság munkájának 

ütemezésére; 

21. sajnálattal állapítja meg, hogy az 

EU Közszolgálati Törvényszéke által 

hozott két ítélet1a,  az Európai Csalás 

Elleni Hivatal (OLAF) esetismertetése2a, 

az Európai Bizottság Személyi 

Juttatásokat Kezelő és Kifizető 

Hivatalának jelentése3a és a Parlament 

állásfoglalásai4a nyomán, és különösen a 

Parlament 2015. évi mentesítésről szóló 

állásfoglalását követően, amelyben 

felhívja a Régiók Bizottságát, hogy 2017 

végéig igazságos, tisztességes és méltányos 

módon zárja le a bizottság korábbi belső 

ellenőrének visszaélés bejelentésével 

kapcsolatos ügyét, a Régiók Bizottsága 

nem volt képes megoldani az ügyet és nem 

is tett őszinte erőfeszítést ennek 

érdekében; sajnálatának ad hangot 

amiatt, hogy ez a konfliktus jelentős 

veszteséget, kárt és szenvedést okozott a 

visszaélést bejelentő személynek; ezért 

felhívja a Régiók Bizottságát, hogy 

ismerje el a belső ellenőrt jóhiszemű, 

visszaélést bejelentő személynek és 

igazságos, tisztességes és méltányos 

módon zárja le volt belső ellenőrének 

ügyét; 
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 1a A Közszolgálati Törvényszék F-86/11. 

sz. ügyben 2013. május 7-én hozott ítélete 

(ECLI:EU:F:2011:189) és F-156/12. sz. 

ügyben 2014. november 18-án hozott 

ítélete (ECLI:EU:F:2014:247) 

 2a Az OLAF vizsgálatot lezáró, 2003. 

október 8-i jelentése 

 3a Az Európai Bizottság Személyi 

Juttatásokat Kezelő és Kifizető 

Hivatalának 2008. május 8-i jelentése 

 4a A Parlament 2004. január 29-i (HL L 

57., 2004.2.25., 8. o.), 2004. április 21-i 

(HL L 330., 2004.11.4., 153. o.), 2005. 

április 12-i (HL L 196., 2005.7.27., 54. o.), 

2006. április 27-i (HL L 340., 2006.12.6., 

44. o.), 2015. április 29-i (HL L 255., 

2015.9.30., 132. o.), 2016. április 28-i (HL 

L 246., 2016.9.14., 152. o.) és 2017. április 

27-i (HL L 252., 2017.9.29., 135. o.) 

állásfoglalása 

Or. en 

 


