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17.4/2018 B8-0214/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Dennis de Jong, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu 

Politika Komisie v oblasti integrity, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej 

komisie 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

postup vymenovania nového generálneho 

tajomníka Európskej komisie z 21. 

februára 2018 sa vykonal spôsobom, ktorý 

vyvolal rozsiahle pobúrenie a nesúhlas 

verejnosti, v radoch poslancov Európskeho 

parlamentu a v rámci európskej verejnej 

služby; konštatuje, že v dôsledku tohto 

postupu hrozí riziko poškodenia dobrej 

povesti nielen Európskej komisie, ale aj 

všetkých inštitúcií Európskej únie;  

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

postup vymenovania nového generálneho 

tajomníka Európskej komisie z 21. 

februára 2018 sa vykonal spôsobom, ktorý 

vyvolal rozsiahle pobúrenie a nesúhlas 

verejnosti, v radoch poslancov Európskeho 

parlamentu a v rámci európskej verejnej 

služby; konštatuje, že v dôsledku tohto 

postupu hrozí riziko poškodenia dobrej 

povesti nielen Európskej komisie, ale aj 

všetkých inštitúcií Európskej únie; vyzýva 

Komisiu, aby uznala, že tento postup a 

komunikácia o ňom vo vzťahu k médiám, 

Parlamentu a širokej verejnosti negatívne 

ovplyvnili jej vlastnú povesť; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Dennis de Jong, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu 

Politika Komisie v oblasti integrity, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej 

komisie 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. je známe, že zrušenie priaznivého 

správneho aktu všeobecne nie je možné 

kvôli právnym obmedzeniam, napriek 

tomu však žiada Komisiu, aby 

prehodnotila postup vymenovania nového 

generálneho tajomníka s cieľom poskytnúť 

ďalším možným uchádzačov z európskej 

verejnej správy možnosť kandidovať, a 

tým umožnila širší výber spomedzi 

potenciálnych uchádzačov z tej istej 

funkčnej skupiny a platovej triedy; vyzýva 

Komisiu, aby v budúcnosti uskutočnila 

otvorené a transparentné postupy 

podávania kandidatúr;  

22. je si vedomý toho, že zrušenie 

priaznivého správneho aktu všeobecne nie 

je možné kvôli právnym prekážkam, 

napriek tomu však žiada Komisiu, aby 

znovu otvorila postup vymenovania 

nového generálneho tajomníka s cieľom 

poskytnúť ďalším možným uchádzačom z 

európskej verejnej správy možnosť 

kandidovať, a tým umožnila širší výber 

spomedzi potenciálnych uchádzačov z tej 

istej funkčnej skupiny a platovej triedy; 

vyzýva Komisiu, aby v budúcnosti 

uskutočnila otvorené a transparentné 

postupy podávania kandidatúr; naliehavo 

vyzýva Komisiu, aby požiadala pána 

Selmayra, aby sa až do uzavretia 

prehodnotenia postupu jeho vymenovania 

dobrovoľne vzdal funkcie generálneho 

tajomníka; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Dennis de Jong 

v mene skupiny GUE/NGL 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand  

v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu 

Politika Komisie v oblasti integrity, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej 

komisie 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. je známe, že zrušenie priaznivého 

správneho aktu všeobecne nie je možné 

kvôli právnym obmedzeniam, napriek 

tomu však žiada Komisiu, aby 

prehodnotila postup vymenovania nového 

generálneho tajomníka s cieľom poskytnúť 

ďalším možným uchádzačov z európskej 

verejnej správy možnosť kandidovať, a 

tým umožnila širší výber spomedzi 

potenciálnych uchádzačov z tej istej 

funkčnej skupiny a platovej triedy; vyzýva 

Komisiu, aby v budúcnosti uskutočnila 

otvorené a transparentné postupy 

podávania kandidatúr; 

22. žiada Komisiu, aby prehodnotila 

postup vymenovania nového generálneho 

tajomníka s cieľom poskytnúť ďalším 

možným uchádzačom z európskej verejnej 

správy možnosť kandidovať, a tým 

umožnila širší výber spomedzi 

potenciálnych uchádzačov z tej istej 

funkčnej skupiny a platovej triedy; vyzýva 

Komisiu, aby v budúcnosti uskutočnila 

otvorené a transparentné postupy 

podávania kandidatúr; 

Or. en 

 

 


