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Muudatusettepanek  8 

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

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

fraktsiooni ECR 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 on 

kahjustanud mitte üksnes Euroopa 

Komisjoni, vaid kõigi Euroopa Liidu 

institutsioonide mainet ja usaldusväärsust; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  9 

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

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

fraktsiooni ECR 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 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. märgib, et komisjoni hinnangul 

viidi uus peasekretär üle teenistuse huvides 

personalieeskirjade artikli 7 alusel ja et 

vabast ametikohast ei teatatud, sest 

ametikohta ei peetud vabaks; märgib seega, 

et ükski ametnik ei saanud kandideerida, 

kuna menetlus korraldati ametikohal ümber 

määramise teel, selle asemel, et kasutada 

üleviimist kitsamas tähenduses ja teatada 

nõuetekohaselt vabast ametikohast; 

6. märgib, et komisjoni hinnangul 

viidi uus peasekretär üle teenistuse huvides 

personalieeskirjade artikli 7 alusel ja et 

vabast ametikohast ei teatatud, sest 

ametikohta ei peetud vabaks; märgib seega, 

et ükski ametnik ei saanud kandideerida, 

kuna menetlus korraldati ametikohal ümber 

määramise teel, selle asemel, et kasutada 

üleviimist kitsamas tähenduses ja teatada 

nõuetekohaselt vabast ametikohast; 

rõhutab, et selline menetlus ei ole 

peasekretäri ametikoha puhul vastuvõetav 

ja on vastuolus eeskirjadega, mille alusel 

nimetatakse ametisse ELi ametnikud, kes 

on Euroopa Liidu kodanike teenistuses; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  10 

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

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

fraktsiooni ECR 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 18 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  18 a. rõhutab, et komisjoni suhtlus nii 

üldsuse kui ka ajakirjandusega 

peasekretäri ametisse nimetamise 

protsessi ja menetluste teemal on olnud 

selgelt ja korduvalt puudulik; märgib 

sellega seoses, et komisjon avaldas oma 

vastuse eelarvekontrollikomisjoni 

küsimustele pühapäeva, 25. märtsi 2018. 

aasta hommikul kell 3; rõhutab, et 

läbipaistvuse huvides ja võimalikult laia 

üldsuse teavitamiseks avalikku huvi 

pakkuvas küsimuses on selline töötava 

lubamatu;  

Or. en 
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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 18 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  18 b. märgib, et kogu komisjoni 

peasekretäri ametisse nimetamist käsitleva 

Euroopa Parlamendi uurimise vältel ei 

ilmunud ei komisjoni president ega 

komisjoni peasekretär kordagi Euroopa 

Parlamendi ette; märgib, et see on 

vastuolus institutsioonidevahelise koostöö 

ning läbipaistvuse ja avatuse vaimuga; 

rõhutab, et Euroopa Parlamendis 

toimuvate arutelude eesmärk on anda 

üldsusele ja ajakirjanikele võimalus 

kontrollida ELi institutsioonide tööd ja 

panna nad vastutama;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  12 

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

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

fraktsiooni ECR 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 20 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  20 a. väljendab sügavat muret komisjoni 

presidendi erapooletuse ja objektiivsuse 

pärast, arvestades asjaolu, et ta on 

avalikult ähvardanud tagasi astuda, kui 

äsja ametisse nimetatud peasekretäri 

ametisse ei jäeta;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  13 

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

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

fraktsiooni ECR 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 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  22 a. märgib, et kui hr Selmayr ametisse 

nimetati, kohaldati eeskirju sellisel viisil, 

et ainult tema sai valituks osutuda; 

järeldab seetõttu, et väga tõenäoliselt on 

tegemist ühe isiku soosimisega; on 

seisukohal, et menetlus tuleb uuesti avada 

ja pikendada tähtaega ühe kuu võrra, et 

anda eri liikmesriikide kandidaatidele 

võimalus ametikohale kandideerida;  

Or. en 
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Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík, Bernd Lucke, Jan Zahradil, 

Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

fraktsiooni ECR 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 23 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  23 a. on sügavalt mures Saksa ajakirjas 

„Der Spiegel“ avaldatud teate pärast, et 

hr Selmayr väljendus nende 

ajakirjanikuga suheldes ebaviisakalt ja 

sobimatult; märgib, et kui see on tõsi, 

tähendab hr Selmayri selline keelekasutus 

määruse nr 31 (EMÜ) 

(personalieeskirjad) artikli 12 jämedat 

rikkumist; märgib suure murega, et 

komisjon ei algatanud ajakirjas „Der 

Spiegel“ avaldatud juhtumi suhtes 

uurimist; väljendab sügavat muret selle 

pärast, et volinik Öttinger ei teavitanud 

oma kolleege enne hr Selmayri ametisse 

nimetamist sellest juhtumist; on sügavalt 

mures ka selle pärast, et „Der Spiegeli“ 

artikkel, mida ei ole vaidlustatud, võib 

kahjustada hr Selmayri positsiooni 

peasekretärina; 

  

Or. en 
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Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík, Bernd Lucke, Jan Zahradil, 

Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 
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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 23 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  23 b. märgib väga murelikult, et samas 

„Der Spiegeli“ artiklis tsiteeritakse hr 

Selmayri, kes väidab, et ei anna enam 

kunagi sellele ajakirjanikule mingit 

teavet; märgib, et määruse nr 31 

(personalieeskirjad) artikli 17 kohaselt 

tuleb kõigil ametnikel, olenemata 

ametiastmest, hoiduda tööülesannete 

täitmisel saadud teabe loata avaldamisest; 

märgib suure murega, et komisjon ei 

algatanud ajakirjas „Der Spiegel“ 

avaldatu suhtes uurimist selle kohta, kas 

hr Selmayr võib olla lekitanud teavet 

meediasse ja kas ta on teinud seda 

regulaarselt; väljendab sügavat muret 

selle pärast, et volinik Öttinger ei 

teavitanud oma kolleege enne hr Selmayri 

ametisse nimetamist sellest juhtumist; on 

hämmelduses volinik Öttingeri 

eelarvekontrollikomisjonis väljendatud 

arvamusest, et hr Selmayr lekitas 

ajakirjanikule teavet ainult 

konfidentsiaalselt; tuletab meelde, et 

ametnik peab hoiduma tööülesannete 

täitmisel saadud teabe loata avaldamisest 

ja see kehtib ka komisjoni peasekretäri 

kohta;  
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