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17.4.2018 B8-0214/8 

Ændringsforslag  8 

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

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

for ECR-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; bemærker, at resultatet 

af denne procedure udgør en 

omdømmemæssig risiko ikke kun for 

Europa-Kommissionen, men for alle Den 

Europæiske Unions institutioner; 

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 har skadet ikke kun 

Europa-Kommissionens, men alle Den 

Europæiske Unions institutioners 

omdømme og integritet; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/9 

Ændringsforslag  9 

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

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

for ECR-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 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. bemærker, at den nye 

generalsekretær ifølge Kommissionen blev 

forflyttet i tjenestens interesse, jf. artikel 7 i 

personalevedtægten, og at stillingen ikke 

blev offentliggjort, fordi den ikke blev 

anset for at være ledig; bemærker som 

følge heraf, at ingen tjenestemand kunne 

søge stillingen, eftersom proceduren blev 

tilrettelagt via en omplacering med 

stillingen, og ikke en forflyttelse i snæver 

forstand med korrekt offentliggørelse af 

den ledige stilling; 

6. bemærker, at den nye 

generalsekretær ifølge Kommissionen blev 

forflyttet i tjenestens interesse, jf. artikel 7 i 

personalevedtægten, og at stillingen ikke 

blev offentliggjort, fordi den ikke blev 

anset for at være ledig; bemærker som 

følge heraf, at ingen tjenestemand kunne 

søge stillingen, eftersom proceduren blev 

tilrettelagt via en omplacering med 

stillingen, og ikke en forflyttelse i snæver 

forstand med korrekt offentliggørelse af 

den ledige stilling; understreger, at en 

sådan procedure for stillingen som 

generalsekretær er uacceptabel og i 

modstrid med ånden i gennemførelsen af 

reglerne for udnævnelse af EU-

tjenestemænd, som skal tjene borgerne i 

Den Europæiske Union; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/10 

Ændringsforslag  10 

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

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

for ECR-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 18 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  18a. understreger, at der har været 

klare og fortsatte mangler i 

Kommissionens kommunikation om 

processer og procedurer for udnævnelsen 

af dens generalsekretær til både 

offentligheden og pressen; bemærker i 

denne forbindelse, at Kommissionen har 

offentliggjort sit svar på 

Budgetkontroludvalgets spørgsmål kl. 3 

om natten, søndag den 25. marts 2018; 

understreger, at det af hensyn til 

gennemsigtigheden og informeringen af 

det bredest mulige publikum om et 

spørgsmål af almen interesse er 

uacceptabelt med en sådan 

arbejdspraksis;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/11 

Ændringsforslag  11 

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

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

for ECR-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 18 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  18b. bemærker, at hverken 

Kommissionens formand eller 

Kommissionens generalsekretær har 

afgivet møde for medlemmer af Europa-

Parlamentet i løbet af dets undersøgelse 

af udnævnelse af generalsekretæren for 

Kommissionen; bemærker, at dette strider 

mod ånden om interinstitutionelt 

samarbejde og ånden om 

gennemsigtighed og åbenhed; 

understreger, at debatter i Parlamentet 

har til formål at give offentligheden og 

pressen mulighed for at kontrollere EU-

institutionernes arbejde og holde dem 

ansvarlige;  

Or. en 
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Ændringsforslag  12 

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

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

for ECR-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 20 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  20a. udtrykker alvorlig bekymring over 

Kommissionens formands upartiskhed og 

objektivitet, eftersom han offentligt har 

truet med at trække sig tilbage, hvis 

udnævnelsen af den nyudnævnte 

generalsekretær ikke anerkendes;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/13 

Ændringsforslag  13 

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

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

for ECR-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 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  22a. bemærker, at reglerne i 

forbindelse Martin Selmayrs udnævnelse 

blev anvendes på en sådan måde, at kun 

han kunne komme i betragtning; 

konkluderer derfor, at dette synes at være 

et meget sandsynligt tilfælde af 

favorisering; mener, at proceduren skal 

genåbnes, og at fristen skal forlænges 

med yderligere en måned for at give 

ansøgere fra de enkelte medlemsstater 

mulighed for at søge stillingen;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/14 

Ændringsforslag  14 

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

Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

for ECR-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 23 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  23a. er dybt bekymret over, det af en 

artikel fra det tyske tidsskrift Der Spiegel 

fremgår, at Martin Selmayr har anvendt 

et uhøfligt og upassende sprogbrug over 

for en journalist fra tidsskriftet; 

bemærker, at det, hvis Martin Selmayr 

rent faktisk har benyttet et sådant 

sprogbrug, vil udgøre en åbenbar 

tilsidesættelse af artikel 12 i forordning 

nr. 31 (EØF) ("statutten"); bemærker 

med stor bekymring, at Kommissionen 

ikke fulgte op på Der Spiegels artikel med 

en undersøgelse af hændelsen; er dybt 

bekymret over, at kommissionsmedlem 

Öttinger ikke gjorde sine kolleger 

opmærksomme på hændelsen inden 

udnævnelsen af Martin Selmayr; er 

ligeledes dybt bekymret over, at 

oplysningerne i Der Spiegels artikel, der 

ikke er blevet anfægtet, kan have en 

negativ indflydelse på Martin Selmayrs 

stilling som Kommissionens 

generalsekretær; 

  

Or. en 
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Ændringsforslag  15 

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

Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

for ECR-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 23 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  23b. bemærker med stor bekymring, at 

den samme artikel fra Der Spiegel citerer 

Martin Selmayr for at sige, at han aldrig 

igen vil give journalisten fra Der Spiegel 

den mindste smule oplysninger; 

bemærker, at artikel 17 i forordning nr. 

31 (EØF) ("statutten") forbyder en 

tjenestemand, uanset rang, enhver 

uberettiget afsløring af oplysninger, som 

han har fået kendskab til i forbindelse 

med udøvelsen af sit arbejde; bemærker 

med stor bekymring, at Kommissionen 

ikke fulgte op på Der Spiegels påstande 

med en undersøgelse af, hvorvidt Martin 

Selmayr eventuelt har lækket oplysninger 

til pressen, og formentlig har gjort det 

jævnligt; er dybt bekymret over, at 

kommissionsmedlem Öttinger ikke gjorde 

sine kolleger opmærksomme på 

hændelsen inden udnævnelsen af Martin 

Selmayr; er forvirret over 

kommissionsmedlem Öttingers udtalelse i 

Budgetkontroludvalget, om at Martin 

Selmayr kun lækkede oplysninger til 

journalisterne i al fortrolighed; minder 

om, at en tjenestemand skal afholde sig 

fra enhver uberettiget afsløring af ikke-

offentliggjorte oplysninger, som han har 
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fået kendskab til i forbindelse med 

udøvelsen af sit arbejde;  

Or. en 

 

 


