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17.4.2018 B8-0214/8 

Módosítás  8 

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

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

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand 

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében 

A Bizottság integritási politikája és különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. sajnálatosnak tartja, hogy az 

Európai Bizottság új főtitkárának 2018. 

február 21-i kinevezésére irányuló eljárást 

olyan módon folytatták le, amely általános 

felháborodást és nemtetszést váltott ki a 

nyilvánosság, az európai parlamenti 

képviselők és az uniós közszolgálat 

területén dolgozók körében; megjegyzi, 

hogy ennek az eljárásnak az eredménye 

nem csupán az Európai Bizottság, hanem 

az Európai Unió összes intézménye 

számára is hírnévkockázatot jelent; 

1. sajnálatosnak tartja, hogy az 

Európai Bizottság új főtitkárának 2018. 

február 21-i kinevezésére irányuló eljárást 

olyan módon folytatták le, amely általános 

felháborodást és nemtetszést váltott ki a 

nyilvánosság, az európai parlamenti 

képviselők és az uniós közszolgálat 

területén dolgozók körében; megjegyzi, 

hogy ennek az eljárásnak az eredménye 

nem csupán az Európai Bizottság, hanem 

az Európai Unió összes intézménye 

hírnevének és integritásának is ártott; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/9 

Módosítás  9 

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

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

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand 

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében 

A Bizottság integritási politikája és különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. megállapítja, hogy a Bizottság 

szerint az új főtitkár a szolgálat érdekében, 

a személyzeti szabályzat 7. cikke alapján 

került áthelyezésre, és az álláshelyet azért 

nem hirdették meg, mert azt nem 

tekintették betöltetlennek; ennélfogva 

megállapítja, hogy arra egyetlen tisztviselő 

sem tudott jelentkezni, mivel az eljárást 

álláshellyel együtt történő áthelyezésként 

folytatták le, nem pedig a szó szoros 

értelmében vett áthelyezésként, azaz a 

betöltetlen álláshely szabályos 

meghirdetésével; 

6. megállapítja, hogy a Bizottság 

szerint az új főtitkár a szolgálat érdekében, 

a személyzeti szabályzat 7. cikke alapján 

került áthelyezésre, és az álláshelyet azért 

nem hirdették meg, mert azt nem 

tekintették betöltetlennek; ennélfogva 

megállapítja, hogy arra egyetlen tisztviselő 

sem tudott jelentkezni, mivel az eljárást 

álláshellyel együtt történő áthelyezésként 

folytatták le, nem pedig a szó szoros 

értelmében vett áthelyezésként, azaz a 

betöltetlen álláshely szabályos 

meghirdetésével; hangsúlyozza, hogy 

elfogadhatatlan a főtitkári posztra 

vonatkozó ilyen eljárás, és ellentétes az 

Európai Unió polgárait szolgáló uniós 

alkalmazottak kinevezésére vonatkozó 

szabályok végrehajtásának szellemével; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/10 

Módosítás  10 

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

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

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand 

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében 

A Bizottság integritási politikája és különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  18a. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 

egyértelműen és folyamatosan 

mulasztásokat követett el a főtitkári 

kinevezéssel kapcsolatos folyamatokra és 

eljárásokra vonatkozó, a sajtó és a 

nyilvánosság számára szóló tájékoztatás 

során; e tekintetben megjegyzi, hogy a 

Bizottság 2018. március 25-én, vasárnap, 

hajnali 3 órakor tette közzé válaszát a 

Költségvetési Ellenőrző Bizottság 

kérdéseire; hangsúlyozza, hogy az 

átláthatóság, továbbá egy közérdekű 

kérdésről a nyilvánosság lehető 

legszélesebb körben történő tájékoztatása 

érdekében ez a munkamódszer 

elfogadhatatlan;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/11 

Módosítás  11 

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

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

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand 

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében 

A Bizottság integritási politikája és különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  18b. rámutat arra, hogy a Bizottság 

főtitkárának kinevezése kapcsán végzett 

parlamenti vizsgálat során sem a 

Bizottság elnöke, sem a Bizottság főtitkára 

nem jelent meg az Európai Parlament 

képviselői előtt; megjegyzi, hogy ez 

ellentétes az intézményközi együttműködés 

szellemével, valamint az átláthatóság és a 

nyitottság szellemével; hangsúlyozza, 

hogy a Parlamenten belüli viták célja, 

hogy a nyilvánosság és a sajtó számára 

lehetőséget biztosítsanak az uniós 

intézmények munkájának ellenőrzésére, 

és hogy felelősségre vonják az 

intézményeket;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/12 

Módosítás  12 

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

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

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand 

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében 

A Bizottság integritási politikája és különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  20a. súlyos aggályait fejezi ki a 

Bizottság elnökének pártatlanságával és 

objektivitásával kapcsolatban, mivel 

lemondással fenyegetett, ha az újonnan 

kinevezett főtitkár kinevezését nem tartják 

tiszteletben;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/13 

Módosítás  13 

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

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

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand 

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében 

A Bizottság integritási politikája és különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  22a. megjegyzi, hogy Selmayr úr 

kinevezésekor a szabályokat úgy 

alkalmazták, hogy csak ő lehetett nyertes; 

ezért arra a következtetésre jut, hogy nagy 

valószínűséggel a jogtalan előnyben 

részesítés esetével állunk szemben; úgy 

ítéli meg, hogy az eljárást újra meg kell 

nyitni, és a határidőt további egy 

hónappal meg kell hosszabbítani, hogy az 

egyes tagállamok jelöltjei pályázatukat 

benyújthassák az álláshely betöltésére;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/14 

Módosítás  14 

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

Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand 

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében 

A Bizottság integritási politikája és különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  23a. mély aggodalommal tölti el a „Der 

Spiegel” német folyóiratban megjelent 

riport, amelyben arról írnak, hogy 

Selmayr úr a „Spiegel” újságírójához 

fordulva durva és nem megfelelő 

nyelvezetet használt; megjegyzi, hogy az 

ilyen szóhasználat – amennyiben azzal 

Selmayr úr valóban élt – a 31(EGK) 

rendelet (a statútum) 12. cikkének kirívó 

megsértését jelentené; mélységes 

aggodalommal jegyzi meg, hogy a 

Bizottság a Spiegel jelentéshez 

kapcsolódóan az esetről nem végzett 

utánkövetést; mély aggodalmát fejezi ki 

amiatt, hogy Öttinger biztos Selmayr úr 

kinevezését megelőzően nem hívta fel az 

esetre kollégái figyelmét; mély 

aggodalmát fejezi ki amiatt is, hogy a 

„Spiegel” vitán felül álló riportja 

kedvezőtlenül befolyásolhatja Selmayr 

úrnak a Bizottság főtitkáraként betöltött 

pozícióját; 

  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/15 

Módosítás  15 

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

Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0214/2018 

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

Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand 

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság nevében 

A Bizottság integritási politikája és különösen az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  23b. mélységes aggodalommal jegyzi 

meg, hogy a „Spiegelben” megjelent 

riport Selmayr urat idézve arról számol 

be, hogy Selmayr úr soha nem fog 

semmilyen információt adni a „Spiegel” 

újságírója számára; megállapítja, hogy a 

31(EGK) rendelet (a statútum) 17. cikke 

szerint az összes tisztviselőnek – 

beosztásától függetlenül – tartózkodnia 

kell a feladatai során tudomására jutott 

információk jogosulatlan nyilvánosságra 

hozatalától; mélységes aggodalommal 

jegyzi meg, hogy a Bizottság a Spiegel 

jelentéshez kapcsolódóan nem végzett 

utánkövetést, és hogy megvizsgálja, hogy 

Selmayr úr valószínűleg információkat 

szivárogtatott ki a médiának, továbbá 

hogy ezt feltételezhetően rendszeresen 

csinálta; mély aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy Öttinger biztos Selmayr úr 

kinevezését megelőzően nem hívta fel az 

esetre kollégái figyelmét; 

megdöbbentőnek tartja Öttinger biztos 

Költségvetési Ellenőrző Bizottságban 

kifejtett véleményét, mely szerint Selmayr 

úr csak bizalmasan szivárogtatott ki 

információkat az újságírónak; emlékeztet 

arra, hogy a tisztviselőknek tartózkodniuk 

kell a feladataik során tudomásukra jutott 
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információk jogosulatlan nyilvánosságra 

hozatalától, és ez a Bizottság főtitkárára is 

vonatkozik;  

Or. en 

 

 


