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Ændringsforslag  5 

Dennis de Jong, Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

for Budgetkontroludvalget 

Kommissionens integritetspolitik, navnlig udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-

Kommissionen 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. beklager, at proceduren for 

udnævnelse af den nye generalsekretær for 

Europa-Kommissionen den 21. februar 

2018 blev gennemført på en måde, som 

fremkaldte udbredt irritation og 

misbilligelse i offentligheden, blandt 

medlemmerne af Europa-Parlamentet og 

blandt de ansatte i den europæiske 

offentlige tjeneste; notes that the result of 

this procedure constitutes a reputational 

risk not only for the European Commission 

but for all the European Union institutions;  

1. beklager, at proceduren for 

udnævnelse af den nye generalsekretær for 

Europa-Kommissionen den 21. februar 

2018 blev gennemført på en måde, som 

fremkaldte udbredt irritation og 

misbilligelse i offentligheden, blandt 

medlemmerne af Europa-Parlamentet og 

blandt de ansatte i den europæiske 

offentlige tjeneste; bemærker, at resultatet 

af denne procedure udgør en 

omdømmemæssig risiko ikke kun for 

Europa-Kommissionen, men for alle Den 

Europæiske Unions institutioner; opfordrer 

Kommissionen til at anerkende, at denne 

procedure og meddelelsen om den over 

for medierne, Parlamentet og den brede 

offentlighed har haft en negativ 

indvirkning på dens eget omdømme; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/6 

Ændringsforslag  6 

Dennis de Jong, Stelios Kouloglou 

for GUE/NGL-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

for Budgetkontroludvalget 

Kommissionens integritetspolitik, navnlig udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-

Kommissionen 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. er klar over, at det generelt ikke er 

muligt at ophæve en begunstigende 

forvaltningsakt på grund af juridiske 

begrænsninger, men opfordrer ikke desto 

mindre Kommissionen til at revurdere den 

procedure, hvorved den nye 

generalsekretær blev udnævnt, for at give 

andre mulige kandidater i den europæiske 

offentlige forvaltning mulighed for at søge 

stillingen og dermed bane vejen for et 

større udvalg af potentielle kandidater fra 

samme ansættelsesgruppe og lønklasse; 

opfordrer Kommissionen til at 

gennemføre åbne og gennemsigtige 

ansøgningsprocedurer fremover;  

22. er klar over, at det generelt ikke er 

muligt at ophæve en begunstigende 

forvaltningsakt på grund af juridiske 

begrænsninger, men opfordrer ikke desto 

mindre Kommissionen til at genåbne den 

procedure, hvorved den nye 

generalsekretær blev udnævnt, for at give 

andre mulige kandidater i den europæiske 

offentlige forvaltning mulighed for at søge 

stillingen og dermed bane vejen for et 

større udvalg af potentielle kandidater fra 

samme ansættelsesgruppe og lønklasse; 

opfordrer Kommissionen til at gennemføre 

åbne og gennemsigtige 

ansøgningsprocedurer fremover; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at 

anmode om, at Martin Selmayr frivilligt 

giver afkald på titlen som 

generalsekretær, indtil den fornyede 

vurdering af ansættelsesproceduren er 

afsluttet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

Dennis de Jong 

for GUE/NGL-Gruppen 

Bart Staes 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

for Budgetkontroludvalget 

Kommissionens integritetspolitik, navnlig udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-

Kommissionen 

Forslag til beslutning 

Punkt 22 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

22. er klar over, at det generelt ikke er 

muligt at ophæve en begunstigende 

forvaltningsakt på grund af juridiske 

begrænsninger, men opfordrer ikke desto 

mindre Kommissionen til at revurdere den 

procedure, hvorved den nye 

generalsekretær blev udnævnt, for at give 

andre mulige kandidater i den europæiske 

offentlige forvaltning mulighed for at søge 

stillingen og dermed bane vejen for et 

større udvalg af potentielle kandidater fra 

samme ansættelsesgruppe og lønklasse; 

calls on the Commission to conduct open 

and transparent application procedures in 

the future; 

22. opfordrer Kommissionen til at 

revurdere den procedure, hvorved den nye 

generalsekretær blev udnævnt, for at give 

andre mulige kandidater i den europæiske 

offentlige forvaltning mulighed for at søge 

stillingen og dermed bane vejen for et 

større udvalg af potentielle kandidater fra 

samme ansættelsesgruppe og lønklasse; 

opfordrer Kommissionen til at gennemføre 

åbne og gennemsigtige 

ansøgningsprocedurer fremover; 

Or. en 

 

 

 


