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17.4.2018 B8-0214/5 

Amendamentul  5 

Dennis de Jong, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

în numele Comisiei pentru control bugetar 

Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei 

Europene 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. regretă că procedura de numire a 

noului Secretar General al Comisiei 

Europene, care a avut loc la 21 februarie 

2018, s-a desfășurat într-un mod care a 

suscitat pe scară largă nemulțumire și 

dezaprobare la nivelul opiniei publice și în 

rândul deputaților din Parlamentul 

European și al funcționarilor europeni; ia 

act de faptul că rezultatul acestei proceduri 

constituie un risc nu doar pentru reputația 

Comisiei Europene, ci și pentru reputația 

tuturor instituțiilor Uniunii Europene;  

1. regretă că procedura de numire a 

noului Secretar General al Comisiei 

Europene, care a avut loc la 21 februarie 

2018, s-a desfășurat într-un mod care a 

suscitat pe scară largă nemulțumire și 

dezaprobare la nivelul opiniei publice și în 

rândul deputaților din Parlamentul 

European și al funcționarilor europeni; ia 

act de faptul că rezultatul acestei proceduri 

constituie un risc nu doar pentru reputația 

Comisiei Europene, ci și pentru reputația 

tuturor instituțiilor Uniunii Europene; 

invită Comisia să recunoască faptul că 

această procedură și comunicarea pe 

acest subiect cu mass-media, cu 

Parlamentul și cu publicul larg i-au 

influențat în mod negativ reputația; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/6 

Amendamentul  6 

Dennis de Jong, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

în numele Comisiei pentru control bugetar 

Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei 

Europene 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. este conștient că revocarea unui act 

administrativ favorabil nu este în general 

posibilă din cauza constrângerilor juridice, 

dar, cu toate acestea, solicită Comisiei să 

reevalueze procedura de numire în funcție 

a noului secretar general pentru a oferi 

altor posibili candidați din cadrul 

administrației publice europene 

posibilitatea de a postula și, prin urmare, 

pentru a se putea alege dintr-o gamă mai 

largă de candidați potențiali din aceeași 

grupă de funcții și cu același grad; invită 

Comisia ca pe viitor să desfășoare 

proceduri de postulare deschise și 

transparente;  

22. este conștient că revocarea unui act 

administrativ favorabil nu este în general 

posibilă din cauza constrângerilor juridice, 

dar, cu toate acestea, solicită Comisiei să 

redeschidă procedura de numire în funcție 

a noului secretar general pentru a oferi 

altor posibili candidați din cadrul 

administrației publice europene 

posibilitatea de a postula și, prin urmare, 

pentru a se putea alege dintr-o gamă mai 

largă de candidați potențiali din aceeași 

grupă de funcții și cu același grad; invită 

Comisia ca pe viitor să desfășoare 

proceduri de postulare deschise și 

transparente; îndeamnă Comisia să solicite 

ca dl Selmayr să renunțe voluntar la titlul 

de secretar general până ce reevaluarea 

procedurii de numire va fi finalizată; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/7 

Amendamentul  7 

Dennis de Jong 

în numele Grupului GUE/NGL 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

în numele Comisiei pentru control bugetar 

Politica de integritate a Comisiei, în special numirea Secretarului General al Comisiei 

Europene 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. este conștient că revocarea unui 

act administrativ favorabil nu este în 

general posibilă din cauza constrângerilor 

juridice, dar, cu toate acestea, solicită 

Comisiei să reevalueze procedura de 

numire în funcție a noului secretar general 

pentru a oferi altor posibili candidați din 

cadrul administrației publice europene 

posibilitatea de a postula și, prin urmare, 

pentru a se putea alege dintr-o gamă mai 

largă de candidați potențiali din aceeași 

grupă de funcții și cu același grad; invită 

Comisia ca pe viitor să desfășoare 

proceduri de postulare deschise și 

transparente; 

22. solicită Comisiei să reevalueze 

procedura de numire în funcție a noului 

secretar general pentru a oferi altor posibili 

candidați din cadrul administrației publice 

europene posibilitatea de a postula și, prin 

urmare, pentru a se putea alege dintr-o 

gamă mai largă de candidați potențiali din 

aceeași grupă de funcții și cu același grad; 

invită Comisia ca pe viitor să desfășoare 

proceduri de postulare deschise și 

transparente; 

Or. en 

 

 


