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17.4.2018 B8-0214/8 

Pozměňovací návrh  8 

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

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

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand 

za Výbor pro rozpočtovou kontrolu 

o Komise v oblasti integrity, zejména pak pokud jde o jmenování generálního tajemníka 

Evropské komise  

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. lituje, že postup jmenování nového 

generálního tajemníka Evropské komise 

dne 21. února 2018 byl proveden 

způsobem, který vzbudil obecné pobouření 

a nesouhlas veřejného mínění, poslanců 

Evropského parlamentu a v rámci evropské 

veřejné správy; konstatuje, že výsledkem 

tohoto postupu je riziko ztráty dobré 

pověsti, a to nejen pro Evropskou komisi, 

ale též pro všechny orgány Evropské unie; 

1. lituje, že postup jmenování nového 

generálního tajemníka Evropské komise 

dne 21. února 2018 byl proveden 

způsobem, který vzbudil obecné pobouření 

a nesouhlas veřejného mínění, poslanců 

Evropského parlamentu a v rámci evropské 

veřejné správy; konstatuje, že výsledek 

tohoto postupu poškodil nejen dobrou 

pověst a integritu Evropské komise, ale 

také všech orgánů Evropské unie; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/9 

Pozměňovací návrh  9 

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

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

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand 

za Výbor pro rozpočtovou kontrolu 

o Komise v oblasti integrity, zejména pak pokud jde o jmenování generálního tajemníka 

Evropské komise 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. konstatuje, že podle Komise byl 

nový generální tajemník přeložen v zájmu 

služby podle článku 7 služebního řádu a že 

pozice nebyla zveřejněna proto, že dané 

pracovní místo nebylo považováno 

za volné; proto konstatuje, že se nemohl 

přihlásit žádný úředník, jelikož postup byl 

proveden formou přeřazení s pozicí, 

nikoliv přeložením v pravém slova smyslu, 

kterému by předcházelo řádné zveřejnění 

volného pracovního místa; 

6. konstatuje, že podle Komise byl 

nový generální tajemník přeložen v zájmu 

služby podle článku 7 služebního řádu a že 

pozice nebyla zveřejněna proto, že dané 

pracovní místo nebylo považováno 

za volné; proto konstatuje, že se nemohl 

přihlásit žádný úředník, jelikož postup byl 

proveden formou přeřazení s pozicí, 

nikoliv přeložením v pravém slova smyslu, 

kterému by předcházelo řádné zveřejnění 

volného pracovního místa; zdůrazňuje, že 

tento postup při obsazování místa 

generálního tajemníka je nepřípustný 

a jde proti duchu uplatňování pravidel 

při jmenování úředníků EU, kteří slouží 

občanům Evropské unie;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/10 

Pozměňovací návrh  10 

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

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

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand 

za Výbor pro rozpočtovou kontrolu 

o Komise v oblasti integrity, zejména pak pokud jde o jmenování generálního tajemníka 

Evropské komise 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. zdůrazňuje, že v rámci 

informování o procesech a postupech 

při jmenování svého generálního 

tajemníka jak v případě veřejnosti, tak 

i v případě tisku se Komise v řadě případů 

dopustila jasných chyb; poukazuje v této 

souvislosti na to, že Komise zveřejnila 

odpověď na dotazy Výboru 

pro rozpočtovou kontrolu ve 3:00 hodiny 

v neděli 25. března 2018; zdůrazňuje, že 

v zájmu transparentnosti a informování 

co nejširší veřejnosti o záležitostech 

veřejného zájmu je tento postup 

nepřijatelný;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/11 

Pozměňovací návrh  11 

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

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

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand 

za Výbor pro rozpočtovou kontrolu 

o Komise v oblasti integrity, zejména pak pokud jde o jmenování generálního tajemníka 

Evropské komise 

Návrh usnesení 

Bod 18 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18b. podotýká, že v průběhu celého 

vyšetřování jmenování generálního 

tajemníka Komise, které provedl Evropský 

parlament, nepředstoupil před poslance 

Evropského parlamentu ani předseda 

Komise ani její generální tajemník; 

konstatuje, že to je proti duchu 

interinstitucionální spolupráce a duchu 

transparentnosti a otevřenosti; 

zdůrazňuje, že diskuze v Parlamentu mají 

veřejnosti a tisku poskytnout možnost, jak 

kontrolovat činnost orgánů EU 

a vyžadovat od nich odpovědné jednání;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/12 

Pozměňovací návrh  12 

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

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

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand 

za Výbor pro rozpočtovou kontrolu 

o Komise v oblasti integrity, zejména pak pokud jde o jmenování generálního tajemníka 

Evropské komise 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. vzhledem k tomu, že předseda 

Komise veřejně vyhrožoval svým 

odstoupením, nebude-li jmenování nově 

jmenovaného generálního tajemníka 

respektováno, vyjadřuje vážné 

znepokojení nad nedostatkem 

nestrannosti a objektivity v případě 

předsedy Evropské komise;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/13 

Pozměňovací návrh  13 

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

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

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand 

za Výbor pro rozpočtovou kontrolu 

o Komise v oblasti integrity, zejména pak pokud jde o jmenování generálního tajemníka 

Evropské komis 

Návrh usnesení 

Bod 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 22a. konstatuje, že pravidla byla 

při jmenování pana Selmayra použita tak, 

že uspět mohl pouze on; dospěl proto 

k závěru, že se velmi pravděpodobně jedná 

o upřednostňování určité osoby; domnívá 

se, že postup jmenování generálního 

tajemníka je nutné znovu otevřít 

a prodloužit jej o další měsíc, tak aby se 

na tento post mohli přihlásit kandidáti 

z jednotlivých členských států;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/14 

Pozměňovací návrh  14 

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

Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand 

za Výbor pro rozpočtovou kontrolu 

o Komise v oblasti integrity, zejména pak pokud jde o jmenování generálního tajemníka 

Evropské komise 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23a. je velmi znepokojen reportáží 

v německém časopise „Der Spiegel“ 

o hrubých a nevhodných slovech pana 

Selmayra, které použil při oslovování 

novináře tohoto periodika; konstatuje, že 

pokud se pan Selmayr skutečně takto 

vyjadřoval, jedná se o zjevné porušení 

článku 12 nařízení č. 31 (EHS) („Služební 

řád“); se značným znepokojením 

konstatuje, že Komise se reportáží 

z časopisu „Spiegel“ dále nezabývala 

a incident neprošetřila; je velmi 

znepokojen tím, že komisař Öttinger 

na incident své kolegy před jmenováním 

pana Selmayra neupozornil; je rovněž 

velmi znepokojen tím, že nezpochybnitelný 

článek v časopise „Spiegel“ může mít 

na pozici pana Selmayra coby 

generálního tajemníka Komise negativní 

vliv;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/15 

Pozměňovací návrh  15 

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

Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

za skupinu ECR 

 

Návrh usnesení B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand 

za Výbor pro rozpočtovou kontrolu 

o Komise v oblasti integrity, zejména pak pokud jde o jmenování generálního tajemníka 

Evropské komise 

Návrh usnesení 

Bod 23 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23b. se značným znepokojením 

konstatuje, že se v tomtéž článku časopisu 

„Spiegel“ uvádí, že pan Selmayr řekl, že 

novináři tohoto periodika už nikdy žádné 

informace neposkytne; konstatuje, že se 

v článku 17 nařízení č. 31 (EHS) 

(„Služební řád“) zakazuje, aby kdokoli 

z úředníků nehledě na zastávanou pozici 

poskytoval neoprávněně informace, které 

získal v souvislosti s výkonem svých 

povinností; se značným znepokojením 

konstatuje, že Komise se článkem 

z časopisu „Spiegel“ dále nezabývala 

a neprošetřila, zda pan Selmayr nevynáší 

informace sdělovacím prostředkům, což se 

údajně pravidelně děje; je velmi 

znepokojen tím, že komisař Öttinger 

na incident své kolegy před jmenováním 

pana Selmayra neupozornil; velmi 

se podivuje nad názorem komisaře 

Öttingera, který vyjádřil na schůzi výboru 

pro rozpočtovou kontrolu, totiž že pan 

Selmayr poskytl neveřejné informace 

uvedenému novináři pouze důvěrně; 

připomíná, že úředníkům se zakazuje 

neoprávněně poskytovat jakékoli 

nezveřejněné informace, které získali 

při výkonu svých povinností, a že to platí 
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také pro generálního tajemníka Komise; 

Or. en 

 

 


