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Amendamentul 1
Mikuláš Peksa
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0055/2021
Alin Mituța
Descărcarea de gestiune 2019: Bugetul general al UE – Comitetul Regiunilor
2020/2146(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. reamintește că, pe baza rezoluției 
de descărcare de gestiune pentru 2017, un 
deputat în Parlamentul European a fost 
numit în calitate de mediator și că toate 
părțile au intrat într-un proces de mediere 
pentru a pune capăt litigiului dintre 
Comitet și fostul auditor intern, dl McCoy, 
și a ajunge la o soluționare amiabilă; ia act 
de faptul că Comitetul a continuat 
reuniunile de mediere programate cu dl 
McCoy, în urma cărora Comitetul a 
prezentat o propunere la 20 decembrie 
2020;

58. reamintește că, pe baza rezoluției 
de descărcare de gestiune pentru 2017, un 
deputat în Parlamentul European a fost 
numit în calitate de mediator și că toate 
părțile de facto au intrat într-un proces de 
mediere pentru a pune capăt litigiului 
dintre Comitet și fostul auditor intern, dl 
McCoy, și a ajunge la o soluționare 
amiabilă; prima etapă a medierii a condus 
la semnarea unei declarații comune la 
4 decembrie 2020 privind principiile care 
guvernează soluționarea cazului dlui 
McCoy, avertizor de bună-credință. 
Aceasta a încheiat partea nefinanciară a 
soluționării cazului. A fost lansată și a 
doua etapă a medierii, axată pe decontul 
financiar, care este în curs de 
desfășurare;
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

67. constată că bugetul Comitetului a 
crescut în ultimii ani (96 100 540 EUR în 
2018, 98 751 065 EUR în 2019 și, 
estimativ, 101 508 480 EUR pentru 2020); 
constată cu îngrijorare că aceste resurse 
nu sunt folosite eficient și că scopul lor 
inițial nu mai este îndeplinit; subliniază 
că, spre deosebire de buget, numărul 
avizelor emise de Comitet a scăzut (71 în 
2017, 78 în 2018 și doar 49 de avize în 
2019), ceea ce este alarmant;

eliminat
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