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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
183 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

183. atsižvelgia į tai, kad 2018 m. 
rugsėjo 25 d. Komisijos narys G. Oettinger 
surengė tarpinstitucinį apskritąjį stalą dėl 
vyresniosios vadovybės atrankos ir 
skyrimo, tačiau, atrodo, kad jis nedavė 
rezultatų; todėl ragina Komisiją praktiškai 
įgyvendinti Parlamento rezoliucijos dėl 
Komisijos sąžiningumo politikos 29 dalį;

183. atsižvelgia į tai, kad 2018 m. 
rugsėjo 25 d. Komisijos narys G. Oettinger 
surengė tarpinstitucinį apskritąjį stalą dėl 
vyresniosios vadovybės atrankos ir 
skyrimo; tačiau apgailestauja, nes, atrodo, 
kad jis nedavė rezultatų, o Komisija galėjo 
pasiguosti, kad jos požiūris į tai, kaip 
institucijos turi įgyvendinti taisykles, yra 
tinkamas ir atitinka tikslus1a; todėl ragina 
Komisiją praktiškai įgyvendinti Parlamento 
rezoliucijos dėl Komisijos sąžiningumo 
politikos 29 dalį;

__________________
1a Europos Komisijos nuomonė dėl 
Europos ombudsmeno rekomendacijos – 
Europos Parlamento delegacijų skundo, 
Nr. 488/2018/KR ir 514/2018/.
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243. dar kartą prašo Komisijos ir 
valstybių narių nustatyti patikimas 
procedūras, skirtas taisomųjų priemonių 
terminams, pobūdžiui ir kiekiui patvirtinti 
ir, kiek įmanoma, informacijai, apimančiai 
metus, kuriais buvo atlikti mokėjimai, 
metus, kuriais buvo nustatyta susijusi 
klaida, ir metus, kuriais, kaip nurodyta 
finansinių ataskaitų aiškinamuosiuose 
raštuose, buvo susigrąžintos lėšos ar 
atliktos finansinės korekcijos, pateikti; 
prašo Audito Rūmų nurodyti taikytą 
koregavimo lygį klaidų lygiui jų metinėje 
ataskaitoje apskaičiuoti, taip pat pirminį 
klaidų lygį prieš koregavimus;

243. dar kartą prašo Komisijos ir 
valstybių narių nustatyti patikimas 
procedūras, skirtas taisomųjų priemonių 
terminams, pobūdžiui ir kiekiui patvirtinti 
ir, kiek įmanoma, informacijai, apimančiai 
metus, kuriais buvo atlikti mokėjimai, 
metus, kuriais buvo nustatyta susijusi 
klaida, ir metus, kuriais, kaip nurodyta 
finansinių ataskaitų aiškinamuosiuose 
raštuose, buvo susigrąžintos lėšos ar 
atliktos finansinės korekcijos, pateikti; 
prašo Audito Rūmų nurodyti taikytą 
koregavimo lygį klaidų lygiui jų metinėje 
ataskaitoje apskaičiuoti, taip pat pirminį 
klaidų lygį prieš koregavimus; 
apgailestauja, kad tai nebuvo padaryta 
2017 m. metinėje ataskaitoje;
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