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Pakeitimas 5 

Dennis de Jong, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand 

Biudžeto kontrolės komiteto vardu 

Komisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. apgailestauja dėl to, kad naujo 

Europos Komisijos generalinio 

sekretoriaus 2018 m. vasario 21 d. skyrimo 

procedūra įvykdyta taip, kad sukėlė plataus 

masto visuomenės, Europos Parlamento 

narių ir Europos Sąjungos viešosios 

tarnybos susierzinimą ir nepritarimą; 

pažymi, kad šios procedūros pasekmė – 

grėsmė ne tik Europos Komisijos, bet ir 

visų Europos Sąjungos institucijų 

reputacijai;  

1. apgailestauja dėl to, kad naujo 

Europos Komisijos generalinio 

sekretoriaus 2018 m. vasario 21 d. skyrimo 

procedūra įvykdyta taip, kad sukėlė plataus 

masto visuomenės, Europos Parlamento 

narių ir Europos Sąjungos viešosios 

tarnybos susierzinimą ir nepritarimą; 

pažymi, kad šios procedūros pasekmė – 

grėsmė ne tik Europos Komisijos, bet ir 

visų Europos Sąjungos institucijų 

reputacijai; ragina Komisiją pripažinti, 

kad ši procedūra ir pranešimai apie ją 

žiniasklaidoje, Parlamente ir visuomenėje 

neigiamai atsiliepė jos pačios reputacijai; 

Or. en 
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Pakeitimas 6 

Dennis de Jong, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

Bart Staes 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand 

Biudžeto kontrolės komiteto vardu 

Komisijos sąžiningumo politika, ypač Europos Komisijos generalinio sekretoriaus skyrimas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

22 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

22. žino, kad paprastai dėl teisinių 

apribojimų negalima atšaukti 

administracinio akto, kuriuo priimtas 

palankus sprendimas, bet vis dėlto prašo 

Komisijos iš naujo įvertinti naujojo 

generalinio sekretoriaus paskyrimo 

procedūrą, siekiant suteikti kitiems 

galimiems kandidatams iš Europos viešojo 

administravimo sektoriaus galimybę 

pateikti paraišką ir taip sudaryti sąlygas 

rinktis iš potencialių kandidatų, 

priklausančių tai pačiai pareigų grupei ir 

kategorijai; ragina Komisiją ateityje 

vykdyti atviras ir skaidrias paraiškų 

teikimo procedūras;  

22. žino, kad paprastai dėl teisinių 

apribojimų negalima atšaukti 

administracinio akto, kuriuo priimtas 

palankus sprendimas, bet vis dėlto prašo 

Komisijos iš naujo vykdyti naujojo 

generalinio sekretoriaus paskyrimo 

procedūrą, siekiant suteikti kitiems 

galimiems kandidatams iš Europos viešojo 

administravimo sektoriaus galimybę 

pateikti paraišką ir taip sudaryti sąlygas 

rinktis iš potencialių kandidatų, 

priklausančių tai pačiai pareigų grupei ir 

kategorijai; ragina Komisiją ateityje 

vykdyti atviras ir skaidrias paraiškų 

teikimo procedūras; ragina Komisiją 

paprašyti M. Selmayro savo noru 

atsisakyti generalinio sekretoriaus 

pareigų iki to laiko, kol nebus užbaigtas 

paskyrimo procedūros pakartotinis 

vertinimas; 

Or. en 

 

 


