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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. 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; megjegyzi, hogy 

a személyzeti szabályzat 22. cikkének b) 

pontja értelmében a jóhiszeműen eljáró, 

visszaélést bejelentő személyt nem érheti 

sérelmes hatás annak következtében, hogy 

törvénysértésről számol be; emlékeztet 

arra, hogy a Parlament megerősítette ezt, 

a visszaélést bejelentő személyek 

védelmére vonatkozó szilárd elvet, amikor 

előírta, hogy a Régiók Bizottságának 

belső ellenőrét „nem érheti sérelmes hatás 

annak következtében”, hogy 

törvénysértésről számolt be;  emlékeztet 

arra, hogy 2004 januárjában a Parlament 

megerősítette, hogy a belső ellenőr 

jóhiszemű, visszaélést bejelentő személy;  

megjegyzi, hogy a korábbi belső ellenőr 

2015 novemberében még egy keresetet 

benyújtott a Régiók Bizottsága ellen; 

megjegyzi, hogy 2017 decemberében 
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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; felhívja 

a Bíróságot, hogy ismerje el hivatalosan a 

belső ellenőrt jóhiszemű, visszaélést 

bejelentő személynek, valamint biztosítsa, 

hogy ne érje sérelmes hatás annak 

következtében, hogy törvénysértésről 

számolt be; 

Or. en 



 

AM\1150851HU.docx  PE618.420v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.4.2018 A8-0117/5 

Módosítás  5 

Dennis de Jong, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0117/2018 

Ingeborg Gräßle 

2016. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Régiók Bizottsága 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

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 

 

 


