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17.4.2018 B8-0214/5 

Pozměňovací návrh  5 

Dennis de Jong, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0214/2018 

Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, 

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

za Výbor pro rozpočtovou kontrolu 

Politika integrity v Komisi, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. lituje, že postup jmenování nového 

generálního tajemníka Evropské komise 

dne 21. února 2018 byl proveden 

způsobem, který vzbudil obecné pobouření 

a nesouhlas veřejného mínění, poslanců 

Evropského parlamentu a v rámci evropské 

veřejné správy; konstatuje, že výsledkem 

tohoto postupu je riziko ztráty dobré 

pověsti, a to nejen pro Evropskou komisi, 

ale též pro všechny orgány Evropské unie;  

1. lituje, že postup jmenování nového 

generálního tajemníka Evropské komise 

dne 21. února 2018 byl proveden 

způsobem, který vzbudil obecné pobouření 

a nesouhlas veřejného mínění, poslanců 

Evropského parlamentu a v rámci evropské 

veřejné správy; konstatuje, že výsledkem 

tohoto postupu je riziko ztráty dobré 

pověsti, a to nejen pro Evropskou komisi, 

ale též pro všechny orgány Evropské unie; 

vyzývá Komisi, aby uznala, že tento postup 

spolu s tím, jak o něm informovala 

sdělovací prostředky, Parlament a širokou 

veřejnost, negativně ovlivnil její pověst; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/6 

Pozměňovací návrh  6 

Dennis de Jong, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0214/2018 

Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, 

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

za Výbor pro rozpočtovou kontrolu 

Politika integrity v Komisi, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. je si vědom toho, že zrušení 

kladného správního aktu obecně není 

možné kvůli právním překážkám, ale 

přesto žádá Komisi, aby postup jmenování 

nového generálního tajemníka znovu 

posoudila s cílem dát možnost jiným 

možným uchazečům v rámci evropské 

veřejné správy podat přihlášku, a tím 

umožnila širší výběr z případných 

uchazečů z téže funkční skupiny a platové 

třídy; vyzývá Komisi, aby v budoucnu 

vedla otevřená a transparentní výběrová 

řízení;  

22. je si vědom toho, že zrušení 

kladného správního aktu obecně není 

možné kvůli právním překážkám, ale 

přesto žádá Komisi, aby postup jmenování 

nového generálního tajemníka opětovně 

zahájila s cílem dát možnost jiným 

možným uchazečům v rámci evropské 

veřejné správy podat přihlášku, a tím 

umožnila širší výběr z případných 

uchazečů z téže funkční skupiny a platové 

třídy; vyzývá Komisi, aby v budoucnu 

vedla otevřená a transparentní výběrová 

řízení; naléhavě vyzývá Komisi, aby 

požádala pana Selmayra, aby se 

dobrovolně vzdal funkce generálního 

tajemníka do doby, než bude opětovné 

posouzení postupu jmenování ukončeno; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/7 

Pozměňovací návrh  7 

Dennis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0214/2018 

Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, 

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

za Výbor pro rozpočtovou kontrolu 

Politika integrity v Komisi, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. je si vědom toho, že zrušení 

kladného správního aktu obecně není 

možné kvůli právním překážkám, ale 

přesto žádá Komisi, aby postup jmenování 

nového generálního tajemníka znovu 

posoudila s cílem dát možnost jiným 

možným uchazečům v rámci evropské 

veřejné správy podat přihlášku, a tím 

umožnila širší výběr z případných 

uchazečů z téže funkční skupiny a platové 

třídy; vyzývá Komisi, aby v budoucnu 

vedla otevřená a transparentní výběrová 

řízení; 

22. žádá Komisi, aby postup jmenování 

nového generálního tajemníka znovu 

posoudila s cílem dát možnost jiným 

možným uchazečům v rámci evropské 

veřejné správy podat přihlášku, a tím 

umožnila širší výběr z případných 

uchazečů z téže funkční skupiny a platové 

třídy; vyzývá Komisi, aby v budoucnu 

vedla otevřená a transparentní výběrová 

řízení; 

Or. en 

 

 


