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17.4.2018 B8-0214/5 

Tarkistus  5 

Dennis de Jong, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

talousarvion valvontavaliokunnan puolesta 

Komission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. pitää valitettavana, että 

21. helmikuuta 2018 tapahtunut Euroopan 

komission uuden pääsihteerin nimitys 

toteutettiin tavalla, joka aiheutti laajasti 

ärtymystä ja paheksuntaa yleisessä 

mielipiteessä sekä Euroopan parlamentin 

jäsenten ja EU:n virkamieskunnan 

keskuudessa; toteaa, että tämä menettely 

aiheuttaa maineriskin Euroopan komission 

lisäksi myös kaikille muille Euroopan 

unionin toimielimille;  

1. pitää valitettavana, että 

21. helmikuuta 2018 tapahtunut Euroopan 

komission uuden pääsihteerin nimitys 

toteutettiin tavalla, joka aiheutti laajasti 

ärtymystä ja paheksuntaa yleisessä 

mielipiteessä sekä Euroopan parlamentin 

jäsenten ja EU:n virkamieskunnan 

keskuudessa; toteaa, että tämä menettely 

aiheuttaa maineriskin Euroopan komission 

lisäksi myös kaikille muille Euroopan 

unionin toimielimille; kehottaa komissiota 

ottamaan huomioon, että tämä menettely 

ja siitä tiedottaminen tiedotusvälineille, 

parlamentille ja suurelle yleisölle ovat 

vaikuttaneet kielteisesti sen omaan 

maineeseen; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/6 

Tarkistus  6 

Dennis de Jong, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

talousarvion valvontavaliokunnan puolesta 

Komission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. on tietoinen, että myönteisen 

hallinnollisen toimen peruuttaminen ei 

yleensä ole lainsäädännöllisten rajoitteiden 

vuoksi mahdollista, mutta pyytää kuitenkin 

komissiota arvioimaan uudelleen uuden 

pääsihteerin nimitysmenettelyn, jotta 

muille mahdollisille eurooppalaisen 

julkishallinnon ehdokkaille annetaan 

mahdollisuus hakea virkaa ja siten 

mahdollistetaan suurempi 

ehdokasvalikoima samasta 

tehtäväryhmästä ja palkkaluokasta; 

kehottaa komissiota noudattamaan jatkossa 

avoimia ja läpinäkyviä hakumenettelyitä;  

22. on tietoinen, että myönteisen 

hallinnollisen toimen peruuttaminen ei 

yleensä ole lainsäädännöllisten rajoitteiden 

vuoksi mahdollista, mutta pyytää kuitenkin 

komissiota aloittamaan uudelleen uuden 

pääsihteerin nimitysmenettelyn, jotta 

muille mahdollisille eurooppalaisen 

julkishallinnon ehdokkaille annetaan 

mahdollisuus hakea virkaa ja siten 

mahdollistetaan suurempi 

ehdokasvalikoima samasta 

tehtäväryhmästä ja palkkaluokasta; 

kehottaa komissiota noudattamaan jatkossa 

avoimia ja läpinäkyviä hakumenettelyitä; 

kehottaa komissiota pyytämään, että 

Selmayr luopuu vapaaehtoisesti 

pääsihteerin tittelistään, kunnes 

nimitysmenettelyn uudelleenarviointi on 

saatettu päätökseen;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/7 

Tarkistus  7 

Dennis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

talousarvion valvontavaliokunnan puolesta 

Komission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. on tietoinen, että myönteisen 

hallinnollisen toimen peruuttaminen ei 

yleensä ole lainsäädännöllisten 

rajoitteiden vuoksi mahdollista, mutta 

pyytää kuitenkin komissiota arvioimaan 

uudelleen uuden pääsihteerin 

nimitysmenettelyn, jotta muille 

mahdollisille eurooppalaisen 

julkishallinnon ehdokkaille annetaan 

mahdollisuus hakea virkaa ja siten 

mahdollistetaan suurempi 

ehdokasvalikoima samasta 

tehtäväryhmästä ja palkkaluokasta; 

kehottaa komissiota noudattamaan jatkossa 

avoimia ja läpinäkyviä hakumenettelyitä; 

22. pyytää komissiota arvioimaan 

uudelleen uuden pääsihteerin 

nimitysmenettelyn, jotta muille 

mahdollisille eurooppalaisen 

julkishallinnon ehdokkaille annetaan 

mahdollisuus hakea virkaa ja siten 

mahdollistetaan suurempi 

ehdokasvalikoima samasta 

tehtäväryhmästä ja palkkaluokasta; 

kehottaa komissiota noudattamaan jatkossa 

avoimia ja läpinäkyviä hakumenettelyitä; 

Or. en 

 

 


