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17.4.2018 B8-0214/8 

Amendamentul  8 

Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Peter van Dalen, Richard Sulík, 

Bernd Lucke, Jan Zahradil, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

în numele Grupului ECR 

 

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 reputațional nu doar 

pentru Comisia Europeană, ci și pentru 

toate instituțiile 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 

a afectat reputația și integritatea nu doar a 

Comisiei Europene, ci a tuturor 

instituțiilor Uniunii Europene; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/9 

Amendamentul  9 

Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Peter van Dalen, Richard Sulík, 

Bernd Lucke, Jan Zahradil, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

în numele Grupului ECR 

 

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 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. ia act de faptul că, potrivit 

Comisiei, noul Secretar General a fost 

transferat în interes de serviciu, în temeiul 

articolului 7 din Statutul funcționarilor, și 

că postul nu a fost publicat, deoarece nu a 

fost considerat vacant; constată, prin 

urmare, că niciun funcționar nu putea 

candida, întrucât procedura a fost 

organizată printr-o realocare de posturi mai 

degrabă decât ca transfer în sens strict cu 

publicarea adecvată a postului vacant; 

6. ia act de faptul că, potrivit 

Comisiei, noul Secretar General a fost 

transferat în interes de serviciu, în temeiul 

articolului 7 din Statutul funcționarilor, și 

că postul nu a fost publicat, deoarece nu a 

fost considerat vacant; constată, prin 

urmare, că niciun funcționar nu putea 

candida, întrucât procedura a fost 

organizată printr-o realocare de posturi mai 

degrabă decât ca transfer în sens strict cu 

publicarea adecvată a postului vacant; 

subliniază că o astfel de procedură pentru 

postul de secretar general este 

inacceptabilă și contrară spiritului 

normelor de punere în aplicare privind 

numirea funcționarilor UE, care sunt 

agenți ai cetățenilor Uniunii Europene; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/10 

Amendamentul  10 

Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Peter van Dalen, Richard Sulík, 

Bernd Lucke, Jan Zahradil, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

în numele Grupului ECR 

 

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 18 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  18a. subliniază faptul că au existat 

deficiențe clare și continue ale Comisiei 

în comunicarea cu privire la procesele și 

procedurile pentru numirea secretarului 

general al Comisiei, atât către public, cât 

și către presă; în acest sens, constată că 

Comisia și-a publicat răspunsul la 

întrebările adresate de Comisia pentru 

control bugetar la ora 3.00, în ziua de 

duminică, 25 martie 2018; subliniază 

faptul că, în interesul transparenței și al 

informării unui public cât mai larg posibil 

cu privire la o chestiune de interes public, 

o astfel de practică de lucru este 

inacceptabilă;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/11 

Amendamentul  11 

Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Peter van Dalen, Richard Sulík, 

Bernd Lucke, Jan Zahradil, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

în numele Grupului ECR 

 

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 18 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  18b. ia act de faptul că, pe parcursul 

anchetei Parlamentului privind numirea 

secretarului general al Comisiei, nici 

Comisia, nici președintele sau secretarul 

general al Comisiei nu s-au prezentat în 

fața deputaților Parlamentului European; 

ia act de faptul că acest lucru este în 

contradicție cu spiritul de cooperare 

interinstituțională și cu spiritul de 

transparență și deschidere; subliniază că 

dezbaterile din cadrul Parlamentului sunt 

destinate să ofere publicului și presei 

posibilitatea de a controla activitatea 

instituțiilor UE și de a le trage la 

răspundere;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/12 

Amendamentul  12 

Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Peter van Dalen, Richard Sulík, 

Bernd Lucke, Jan Zahradil, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

în numele Grupului ECR 

 

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 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  20a. își exprimă profunda îngrijorare 

cu privire la imparțialitatea și 

obiectivitatea președintelui Comisiei, 

având în vedere faptul că acesta a 

amenințat în mod public că va demisiona 

în cazul în care numirea secretarului 

general numit recent nu va fi onorată;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/13 

Amendamentul  13 

Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Peter van Dalen, Richard Sulík, 

Bernd Lucke, Jan Zahradil, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

în numele Grupului ECR 

 

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 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  22a. remarcă faptul că atunci când a 

fost numit dl Selmayr, normele au fost 

aplicate în așa fel încât numai el putea să 

fie selecționat; conchide, așadar, că acest 

lucru pare a fi, în mod probabil, un caz de 

favoritism; consideră că procedura 

trebuie redeschisă, iar termenul de 

depunere a candidaturilor trebuie 

prelungit cu încă o lună pentru a oferi 

candidaților din statele membre 

posibilitatea de a candida la acest post;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/14 

Amendamentul  14 

Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík, Bernd Lucke, Jan Zahradil, 

Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

în numele Grupului ECR 

 

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 23 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  23a. este profund îngrijorat de un 

raport al revistei germane „Der Spiegel” 

despre limbajul nepoliticos și neadecvat 

utilizat de dl Selmayr în discuția cu un 

jurnalist al revistei „Spiegel”; ia act de 

faptul că un astfel de limbaj, dacă a fost 

într-adevăr utilizat de dl Selmayr, ar 

reprezenta o încălcare flagrantă a 

articolului 12 din Regulamentul nr. 31 

(CEE) („Statutul”); constată cu deosebită 

îngrijorare că Comisia nu a investigat 

incidentul prezentat de raportul revistei 

Spiegel; este profund îngrijorat de faptul 

că comisarul Öttinger nu a adus 

incidentul la cunoștința colegilor săi 

înainte de numirea dlui Selmayr; de 

asemenea, este profund îngrijorat de 

faptul că raportul necontestat al „Spiegel” 

ar putea avea un impact negativ asupra 

poziției dlui Selmayr în calitate de 

secretar general al Comisiei; 

  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/15 

Amendamentul  15 

Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík, Bernd Lucke, Jan Zahradil, 

Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

în numele Grupului ECR 

 

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 23 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  23b. remarcă cu deosebită îngrijorare 

că același raport al „Spiegel” îl citează pe 

dl Selmayr afirmând că nu ar mai oferi 

niciodată nicio informație jurnalistului de 

la „Spiegel”; ia act de faptul că 

articolul 17 din Regulamentul nr. 31 

(CEE) („Statutul”) interzice divulgarea 

neautorizată a informațiilor primite în 

exercitarea atribuțiilor de serviciu pentru 

toți funcționarii, indiferent de grad; 

constată cu deosebită îngrijorare că 

Comisia nu a examinat raportul Spiegel 

printr-o anchetă privind oferirea de 

informații către mass-media de către dl 

Selmayr, care, probabil, a făcut acest 

lucru în mod regulat; este profund 

îngrijorat de faptul că comisarul Öttinger 

nu a adus incidentul la cunoștința 

colegilor săi înainte de numirea dlui 

Selmayr; este surprins de opinia 

comisarului Öttinger, exprimată în 

Comisia pentru control bugetar, potrivit 

căruia dl Selmayr a oferit informații 

jurnalistului doar în mod confidențial; 

reamintește că un funcționar trebuie să se 

abțină de la orice divulgare neautorizată a 

informațiilor nepublicate, primite în 

exercitarea atribuțiilor sale și că acest 
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lucru este valabil și pentru secretarul 

general al Comisiei;  

Or. en 

 

 


