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BG Единство в многообразието BG 

17.4.2018 B8-0214/8 

Изменение  8 

Ришард Чарнецки, Зджислав Краснодембски, Петер ван Дален, Рихард Сулик, 

Бернд Луке, Ян Захрадил, Карол Карски, Анна Елжбета Фотига 

от името на групата ECR 

 

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 навреди на репутацията и 

почтеността не само на Европейската 

комисия, но и на всички институции на 

Европейския съюз; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/9 

Изменение  9 

Ришард Чарнецки, Зджислав Краснодембски, Петер ван Дален, Рихард Сулик, 

Бернд Луке, Ян Захрадил, Карол Карски, Анна Елжбета Фотига 

от името на групата ECR 

 

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 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отбелязва, че по данни на 

Комисията новият генерален секретар е 

прехвърлен в интерес на службата на 

основание на член 7 от Правилника за 

длъжностните лица и че длъжността не 

е била публикувана, тъй като не е била 

счетена за свободна; отбелязва, че по 

тази причина нито едно длъжностно 

лице не е могло да кандидатства, тъй 

като процедурата е била организирана 

чрез преназначаване с длъжността по 

щатно разписание, а не като 

преместване в тесния смисъл със 

съответното подходящо публикуване на 

свободната длъжност; 

6. отбелязва, че по данни на 

Комисията новият генерален секретар е 

прехвърлен в интерес на службата на 

основание на член 7 от Правилника за 

длъжностните лица и че длъжността не 

е била публикувана, тъй като не е била 

счетена за свободна; отбелязва, че по 

тази причина нито едно длъжностно 

лице не е могло да кандидатства, тъй 

като процедурата е била организирана 

чрез преназначаване с длъжността по 

щатно разписание, а не като 

преместване в тесния смисъл със 

съответното подходящо публикуване на 

свободната длъжност; подчертава, че 

подобна процедура за избор на 

генерален секретар е неприемлива и е 

в разрез с духа на прилагане на 

правилата за назначаване на 

длъжностни лица на ЕС, които са 

служители на гражданите на 

Европейския съюз; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/10 

Изменение  10 

Ришард Чарнецки, Зджислав Краснодембски, Петер ван Дален, Рихард Сулик, 

Бернд Луке, Ян Захрадил, Карол Карски, Анна Елжбета Фотига 

от името на групата ECR 

 

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 18 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  18a. подчертава, че при 

информирането от страна на 

Комисията както на 

обществеността, така и на печата 

във връзка с процесите и процедурите 

за назначаването на генералния ѝ 

секретар,  бяха допуснати ясни и 

трайни пропуски; във връзка с това 

отбелязва, че Комисията публикува 

отговора си на въпросите на 

комисията по бюджетен контрол в 3 

ч. в неделя, 25 март 2018 г.; 

подчертава, че в интерес на 

прозрачността и информирането на 

възможно най-широка аудитория по 

въпрос от обществен интерес, такава 

работна практика е неприемлива;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/11 

Изменение  11 

Ришард Чарнецки, Зджислав Краснодембски, Петер ван Дален, Рихард Сулик, 

Бернд Луке, Ян Захрадил, Карол Карски, Анна Елжбета Фотига 

от името на групата ECR 

 

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 18 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  18б. отбелязва, че в рамките на 

цялото разследване, което 

Парламентът проведе във връзка с 

назначаването на генералния 

секретар на Комисията, нито 

председателят на Комисията, нито 

генералният секретар на Комисията 

се явиха пред членовете на 

Европейския парламент; отбелязва, 

че това е в противоречие с духа на 

междуинституционално 

сътрудничество и духа на 

прозрачност и откритост; 

подчертава, че разискванията в 

Парламента са предназначени да 

предоставят на обществеността и 

пресата възможност да упражнят 

контрол над работата на 

институциите на ЕС и да потърсят 

отговорност от тях;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/12 

Изменение  12 

Ришард Чарнецки, Зджислав Краснодембски, Петер ван Дален, Рихард Сулик, 

Бернд Луке, Ян Захрадил, Карол Карски, Анна Елжбета Фотига 

от името на групата ECR 

 

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 20 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  20a. изразява сериозни опасения 

относно безпристрастността и 

обективността на председателя на 

Комисията, предвид факта, че той 

публично заплаши да подаде оставка, 

ако назначението на новоназначения 

генерален секретар не бъде зачетено;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/13 

Изменение  13 

Ришард Чарнецки, Зджислав Краснодембски, Петер ван Дален, Рихард Сулик, 

Бернд Луке, Ян Захрадил, Карол Карски, Анна Елжбета Фотига 

от името на групата ECR 

 

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 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  22a. отбелязва, че когато г-н 

Селмайер бе назначен, правилата бяха 

приложени по такъв начин, че само 

той можеше да получи назначението; 

ето защо заключава, че това изглежда 

много вероятно да е случай на 

облагодетелстване; счита, че 

процедурата трябва да бъде открита 

наново, като крайният срок бъде 

удължен с още един месец, за да се 

даде възможност на кандидатите от 

отделните държави членки да 

кандидатства за длъжността;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/14 

Изменение  14 

Ришард Чарнецки, Зджислав Краснодембски, Рихард Сулик, Бернд Луке, Ян 

Захрадил, Карол Карски, Анна Елжбета Фотига 

от името на групата ECR 

 

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 23 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  23a. изразява дълбока загриженост 

във връзка с твърдения на 

германското списание „Шпигел“ 

относно груб и неподходящ език, 

използван от г-н Селмайер спрямо 

журналист  на „Шпигел“; отбелязва, 

че подобен език, ако действително е 

бил използван от г-н Селмайер, би 

представлявал явно нарушение на 

член 12 от Регламент № 31 (ЕИО) 

(наричан по-нататък 

„Правилникът“); отбелязва с огромна 

загриженост, че Комисията не е 

предприела последващи действия във 

връзка с докладваното от „Шпигел“ и 

не е провела разследване по 

инцидента; изразява дълбока 

загриженост, че членът на 

Комисията Йотингер не е представил 

инцидента на вниманието на 

колегите си преди назначаването на г-

н Селмайер; изразява дълбоката си 

загриженост, че неопроверганата 

информация на „Шпигел“ може да се 

отрази неблагоприятно на позицията 

г-н Селмайер като генерален секретар 

на Комисията; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/15 

Изменение  15 

Ришард Чарнецки, Зджислав Краснодембски, Рихард Сулик, Бернд Луке, Ян 

Захрадил, Карол Карски, Анна Елжбета Фотига 

от името на групата ECR 

 

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 23 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  23б. отбелязва с голяма 

загриженост, че в същата статия на 

„Шпигел“ се цитират думите на г-н 

Селмайер, че никога вече няма да даде 

и най-дребната информация на 

журналиста от „Шпигел“; 

отбелязва, че член 17 от Регламент 

№ 31 (ЕИО) (наричан по-нататък 

„Правилникът“) забранява на всички 

длъжностни лица, независимо от 

ранга им, неразрешеното разкриване 

на информация, получена във връзка 

със служебните им задължения; 

отбелязва с огромна загриженост, че 

Комисията не е предприела 

последващи действия във връзка с 

докладваното от „Шпигел“ и не е 

провела разследване относно 

евентуалното – и то вероятно 

редовно – изтичане на информация от 

страна на г-н Селмайер към медиите; 

изразява дълбока загриженост, че 

членът на Комисията Йотингер не е 

представил инцидента на 

вниманието на колегите си преди 

назначаването на г-н Селмайер; 

изразява голямото си учудване от 

мнението на члена на Комисията 
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Йотингер, изразено пред комисията 

по бюджетен контрол, че г-н 

Селмайер е дал информация на 

журналиста единствено в условията 

на поверителност; припомня, че 

длъжностните лица се въздържат 

от всяко неразрешено разкриване на 

непубликувана информация, получена 

във връзка със служебните им 

задължения, и че това се отнася също 

и до генералния секретар на 

Комисията;  

Or. en 

 

 


