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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 
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. sajnálja, hogy a Régiók Bizottsága 

korábbi belső ellenőrének visszaélés 

bejelentésével kapcsolatos ügye mindig 

nem zárult le; hangsúlyozza, hogy a 

Régiók Bizottsága mindeddig nem hajtotta 

végre a Parlament mentesítésre 

vonatkozó, korábbi állásfoglalásaiban 

megfogalmazott felhívásait; emlékeztet 

arra a kérésére, hogy a Régiók Bizottsága 

ismerje el hivatalosan a belső ellenőrt 

jóhiszeműen eljáró, visszaélést bejelentő 

személynek a személyzeti szabályzat 22. 

cikkének b) pontja értelmében; 

ragaszkodik ahhoz, hogy a Régiók 

Bizottsága tegyen meg mindent annak 

érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn 

belül igazságos, becsületes és méltányos 

megoldást találjon az ügy rendezésére; 

kéri, hogy a Régiók Bizottsága 

folyamatosan tájékoztassa a Parlamentet a 

fejleményekről; 

Or. en 
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26. sajnálattal veszi tudomásul az 

Egyesült Királyság azon döntését, hogy 

kilép az Európai Unióból; megjegyzi, hogy 

ezen a ponton nem lehet előrejelzést 

készíteni a kilépés pénzügyi, 

adminisztratív, emberi és egyéb 

következményeiről, és kéri a Régiók 

Bizottságát és a Számvevőszéket, hogy 

végezzenek hatásvizsgálatot és 2018 

végéig tájékoztassák a Parlamentet annak 

eredményeiről; 

26. tudomásul veszi az Egyesült 

Királyság azon döntését, hogy kilép az 

Európai Unióból; megjegyzi, hogy ezen a 

ponton nem lehet előrejelzést készíteni a 

kilépés pénzügyi, adminisztratív, emberi és 

egyéb következményeiről, és kéri a Régiók 

Bizottságát és a Számvevőszéket, hogy 

végezzenek hatásvizsgálatot és 2018 

végéig tájékoztassák a Parlamentet annak 

eredményeiről; 

Or. en 

 


