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BG Единство в многообразието BG 

17.4.2018 B8-0214/5 

Изменение  5 

Денис де Йонг, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0214/2018 

Ингеборг Гресле, Клаудия Шмит, Томаш Здеховски, Йоахим Целер, Ришард 

Чарнецки, Моника Маковей, Индрек Таранд  

от името на комисията по бюджетен контрол 

Политиката на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на 

генералния секретар на Европейската комисия 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. изразява съжаление, че 

процедурата за назначаване на новия 

генерален секретар на Европейската 

комисия на 21 февруари 2018 г. беше 

извършена по начин, който предизвика 

голямо раздразнение и неодобрение в 

общественото мнение, сред членовете 

на Европейския парламент и в рамките 

на публичната служба на Европейския 

съюз; отбелязва, че резултатът от тази 

процедура представлява риск за 

репутацията не само на Европейската 

комисия, но и на всички институции на 

Европейския съюз;  

1. изразява съжаление, че 

процедурата за назначаване на новия 

генерален секретар на Европейската 

комисия на 21 февруари 2018 г. беше 

извършена по начин, който предизвика 

голямо раздразнение и неодобрение в 

общественото мнение, сред членовете 

на Европейския парламент и в рамките 

на публичната служба на Европейския 

съюз; отбелязва, че резултатът от тази 

процедура представлява риск за 

репутацията не само на Европейската 

комисия, но и на всички институции на 

Европейския съюз; призовава 

Комисията да признае, че тази 

процедура и съобщението за нея до 

медиите, Парламента и 

обществеността оказаха се отразиха 

неблагоприятно на собствената ѝ 

репутация; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/6 

Изменение  6 

Денис де Йонг, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0214/2018 

Ингеборг Гресле, Клаудия Шмит, Томаш Здеховски, Йоахим Целер, Ришард 

Чарнецки, Моника Маковей, Индрек Таранд  

от името на комисията по бюджетен контрол 

Политиката на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на 

генералния секретар на Европейската комисия 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Предложение за резолюция Изменение 

22. съзнава, че отмяната на 

благоприятен административен акт по 

принцип не е възможна поради правни 

ограничения, но въпреки това призовава 

Комисията да направи повторна 

оценка на процедура по назначаване на 

нов генерален секретар, за да даде 

възможността на други евентуални 

кандидати в рамките на европейската 

публична администрация да 

кандидатстват и по този начин да 

позволи по-широк избор сред 

потенциалните кандидати от същата 

функционална група и степен; 

призовава Комисията в бъдеще да 

провежда открити и прозрачни 

процедури за кандидатстване;  

22. съзнава, че отмяната на 

благоприятен административен акт по 

принцип не е възможна поради правни 

ограничения, но въпреки това призовава 

Комисията да открие отново 

процедурата по назначаване на нов 

генерален секретар, за да даде 

възможността на други евентуални 

кандидати в рамките на европейската 

публична администрация да 

кандидатстват и по този начин да 

позволи по-широк избор сред 

потенциалните кандидати от същата 

функционална група и степен; 

призовава Комисията в бъдеще да 

провежда открити и прозрачни 

процедури за кандидатстване; 

настоятелно призовава Комисията да 

изиска от г-н Селмайер да се откаже 

доброволно от титлата генерален 

секретар до извършването на 

повторна оценка на процедурата по 

назначаване; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/7 

Изменение  7 

Денис де Йонг 

от името на групата GUE/NGL 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0214/2018 

Ингеборг Гресле, Клаудия Шмит, Томаш Здеховски, Йоахим Целер, Ришард 

Чарнецки, Моника Маковей, Индрек Таранд  

от името на комисията по бюджетен контрол 

Политиката на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на 

генералния секретар на Европейската комисия 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Предложение за резолюция Изменение 

22. съзнава, че отмяната на 

благоприятен административен акт 

по принцип не е възможна поради 

правни ограничения, но въпреки това 

призовава Комисията да направи 

повторна оценка на процедура по 

назначаване на нов генерален секретар, 

за да даде възможността на други 

евентуални кандидати в рамките на 

европейската публична администрация 

да кандидатстват и по този начин да 

позволи по-широк избор сред 

потенциалните кандидати от същата 

функционална група и степен; 

призовава Комисията в бъдеще да 

провежда открити и прозрачни 

процедури за кандидатстване; 

22. призовава Комисията да направи 

повторна оценка на процедура по 

назначаване на нов генерален секретар, 

за да даде възможността на други 

евентуални кандидати в рамките на 

европейската публична администрация 

да кандидатстват и по този начин да 

позволи по-широк избор сред 

потенциалните кандидати от същата 

функционална група и степен; 

призовава Комисията в бъдеще да 

провежда открити и прозрачни 

процедури за кандидатстване; 

Or. en 

 

 


