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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

17.4.2018 B8-0214/5 

Módosítás  5 

Dennis de Jong, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében 

A Bizottság integritási politikája és különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. sajnálatosnak tartja, hogy az 

Európai Bizottság új főtitkárának 2018. 

február 21-i kinevezésére irányuló eljárást 

olyan módon folytatták le, amely általános 

felháborodást és nemtetszést váltott ki a 

nyilvánosság, az európai parlamenti 

képviselők és az uniós közszolgálat 

területén dolgozók körében; megjegyzi, 

hogy ennek az eljárásnak az eredménye 

nem csupán az Európai Bizottság, hanem 

az Európai Unió összes intézménye 

számára is hírnévkockázatot jelent;  

1. sajnálatosnak tartja, hogy az 

Európai Bizottság új főtitkárának 2018. 

február 21-i kinevezésére irányuló eljárást 

olyan módon folytatták le, amely általános 

felháborodást és nemtetszést váltott ki a 

nyilvánosság, az európai parlamenti 

képviselők és az uniós közszolgálat 

területén dolgozók körében; megjegyzi, 

hogy ennek az eljárásnak az eredménye 

nem csupán az Európai Bizottság, hanem 

az Európai Unió összes intézménye 

számára is hírnévkockázatot jelent; felhívja 

a Bizottságot annak tudomásul vételére, 

hogy ez az eljárás, valamint erről a 

médiával, a Parlamenttel és a 

nyilvánossággal folytatott kommunikáció 

negatívan befolyásolta saját hírnevét; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/6 

Módosítás  6 

Dennis de Jong, Stelios Kouloglou 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében 

A Bizottság integritási politikája és különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. tisztában van azzal, hogy egy 

kedvező igazgatási intézkedés 

visszavonása jogi korlátok miatt általában 

nem lehetséges, mégis arra kéri a 

Bizottságot, hogy vizsgálja meg újra az új 

főtitkár kinevezésének eljárását, 

lehetőséget adva más, az európai 

közigazgatás területén dolgozó esetleges 

jelölteknek a jelentkezésre, és így 

szélesebb választási lehetőséget biztosítva 

az azonos besorolási csoportba és 

fokozatba tartozó lehetséges jelöltekből; 

felszólítja a Bizottságot, hogy a jövőben 

nyílt és átlátható jelentkezési eljárásokat 

alkalmazzon;  

22. tisztában van azzal, hogy egy 

kedvező igazgatási intézkedés 

visszavonása jogi korlátok miatt általában 

nem lehetséges, mégis arra kéri a 

Bizottságot, hogy indítsa újra az új főtitkár 

kinevezésének eljárását, lehetőséget adva 

más, az európai közigazgatás területén 

dolgozó esetleges jelölteknek a 

jelentkezésre, és így szélesebb választási 

lehetőséget biztosítva az azonos besorolási 

csoportba és fokozatba tartozó lehetséges 

jelöltekből; felszólítja a Bizottságot, hogy a 

jövőben nyílt és átlátható jelentkezési 

eljárásokat alkalmazzon; sürgeti a 

Bizottságot, hogy kérje fel Selmayr urat 

arra, hogy a kinevezési eljárás 

újraértékelésének befejeződéséig a 

főtitkári címről önként mondjon le; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/7 

Módosítás  7 

Dennis de Jong 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében 

A Bizottság integritási politikája és különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22. tisztában van azzal, hogy egy 

kedvező igazgatási intézkedés 

visszavonása jogi korlátok miatt általában 

nem lehetséges, mégis arra kéri a 

Bizottságot, hogy vizsgálja meg újra az új 

főtitkár kinevezésének eljárását, 

lehetőséget adva más, az európai 

közigazgatás területén dolgozó esetleges 

jelölteknek a jelentkezésre, és így 

szélesebb választási lehetőséget biztosítva 

az azonos besorolási csoportba és 

fokozatba tartozó lehetséges jelöltekből; 

felszólítja a Bizottságot, hogy a jövőben 

nyílt és átlátható jelentkezési eljárásokat 

alkalmazzon; 

22. arra kéri a Bizottságot, hogy 

vizsgálja meg újra az új főtitkár 

kinevezésének eljárását, lehetőséget adva 

más, az európai közigazgatás területén 

dolgozó esetleges jelölteknek a 

jelentkezésre, és így szélesebb választási 

lehetőséget biztosítva az azonos besorolási 

csoportba és fokozatba tartozó lehetséges 

jelöltekből; felszólítja a Bizottságot, hogy a 

jövőben nyílt és átlátható jelentkezési 

eljárásokat alkalmazzon; 

Or. en 

 

 


