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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

17.4.2018 B8-0214/5 

Muudatusettepanek  5 

Dennis de Jong, Stelios Kouloglou 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

eelarvekontrollikomisjoni nimel 

Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika ja eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri 

ametisse nimetamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. peab kahetsusväärseks, et menetlus 

uue Euroopa Komisjoni peasekretäri 

ametisse nimetamiseks 21. veebruaril 2018 

korraldati viisil, mis tekitas üldsuses, 

Euroopa Parlamendi liikmete seas ja 

Euroopa Liidu avalikus teenistuses 

laialdast meelepaha ja rahulolematust; 

märgib, et selle menetluse tulemus ohustab 

mitte üksnes Euroopa Komisjoni, vaid 

kõigi Euroopa Liidu institutsioonide 

mainet;  

1. peab kahetsusväärseks, et menetlus 

uue Euroopa Komisjoni peasekretäri 

ametisse nimetamiseks 21. veebruaril 2018 

korraldati viisil, mis tekitas üldsuses, 

Euroopa Parlamendi liikmete seas ja 

Euroopa Liidu avalikus teenistuses 

laialdast meelepaha ja rahulolematust; 

märgib, et selle menetluse tulemus ohustab 

mitte üksnes Euroopa Komisjoni, vaid 

kõigi Euroopa Liidu institutsioonide 

mainet; palub komisjonil tunnistada, et 

see menetlus ning sellega seotud 

kommunikatsioon meediale, Euroopa 

Parlamendile ja üldsusele on kahjustanud 

komisjoni mainet; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/6 

Muudatusettepanek  6 

Dennis de Jong, Stelios Kouloglou 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

eelarvekontrollikomisjoni nimel 

Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika ja eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri 

ametisse nimetamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 22 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22. on teadlik, et soodsa haldusakti 

tühistamine ei ole õiguslike piirangute tõttu 

üldiselt võimalik, kuid palub komisjonil 

siiski uuesti hinnata uue peasekretäri 

ametisse nimetamise menetlust, et anda 

teistele Euroopa avalikus teenistuses 

töötavatele võimalikele kandidaatidele 

võimalus kandideerida ja seega pakkuda 

suuremat kandidaatide valikut samast 

tegevusüksusest ja samalt palgaastmelt; 

kutsub komisjoni üles kasutama edaspidi 

avatud ja läbipaistvaid 

kandideerimismenetlusi;  

22. on teadlik, et soodsa haldusakti 

tühistamine ei ole õiguslike piirangute tõttu 

üldiselt võimalik, kuid palub komisjonil 

siiski uuesti avada uue peasekretäri 

ametisse nimetamise menetluse, et anda 

teistele Euroopa avalikus teenistuses 

töötavatele võimalikele kandidaatidele 

võimalus kandideerida ja seega pakkuda 

suuremat kandidaatide valikut samast 

tegevusüksusest ja samalt palgaastmelt; 

kutsub komisjoni üles kasutama edaspidi 

avatud ja läbipaistvaid 

kandideerimismenetlusi; nõuab tungivalt, 

et komisjon paluks härra Selmayril 

peasekretäri ametikohast vabatahtlikult 

loobuda, kuni ametisse nimetamise 

menetluse ümberhindamine on lõpule 

viidud; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/7 

Muudatusettepanek  7 

Dennis de Jong 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

eelarvekontrollikomisjoni nimel 

Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika ja eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri 

ametisse nimetamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 22 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22. on teadlik, et soodsa haldusakti 

tühistamine ei ole õiguslike piirangute 

tõttu üldiselt võimalik, kuid palub 
komisjonil siiski uuesti hinnata uue 

peasekretäri ametisse nimetamise 

menetlust, et anda teistele Euroopa 

avalikus teenistuses töötavatele 

võimalikele kandidaatidele võimalus 

kandideerida ja seega pakkuda suuremat 

kandidaatide valikut samast 

tegevusüksusest ja samalt palgaastmelt; 

kutsub komisjoni üles kasutama edaspidi 

avatud ja läbipaistvaid 

kandideerimismenetlusi; 

22. palub komisjonil uuesti hinnata uue 

peasekretäri ametisse nimetamise 

menetlust, et anda teistele Euroopa 

avalikus teenistuses töötavatele 

võimalikele kandidaatidele võimalus 

kandideerida ja seega pakkuda suuremat 

kandidaatide valikut samast 

tegevusüksusest ja samalt palgaastmelt; 

kutsub komisjoni üles kasutama edaspidi 

avatud ja läbipaistvaid 

kandideerimismenetlusi; 

Or. en 

 

 


