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17.4.2018 B8-0214/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

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

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

v mene skupiny ECR 

 

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 bola poškodená dobrá povesť a 

integrita nielen Európskej komisie, ale aj 

všetkých inštitúcií Európskej únie; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

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

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

v mene skupiny ECR 

 

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 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. konštatuje, že podľa Komisie bol 

nový generálny tajomník preradený v 

služobnom záujme v zmysle článku 7 

služobného poriadku a že pozícia nebola 

uverejnená, pretože sa toto pracovné 

miesto nepovažovalo za voľné; takže 

poznamenáva, že sa oňho nemohol 

uchádzať žiaden úradník, pretože postup 

prebehol prostredníctvom preradenia s 

pracovným miestom, a nie preložením vo 

vlastnom zmysle slova, pričom by bolo 

voľné pracovné miesto riadne uverejnené; 

6. konštatuje, že podľa Komisie bol 

nový generálny tajomník preradený v 

služobnom záujme v zmysle článku 7 

služobného poriadku a že pozícia nebola 

uverejnená, pretože sa toto pracovné 

miesto nepovažovalo za voľné; takže 

poznamenáva, že sa oňho nemohol 

uchádzať žiaden úradník, pretože postup 

prebehol prostredníctvom preradenia s 

pracovným miestom, a nie preložením vo 

vlastnom zmysle slova, pričom by bolo 

voľné pracovné miesto riadne uverejnené; 

zdôrazňuje, že takýto postup v súvislosti 

s funkciou generálneho tajomníka je 

neprijateľný a v rozpore s duchom 

vykonávania pravidiel pre menovanie 

úradníkov EÚ, ktorí slúžia občanom 

Európskej únie; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

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

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

v mene skupiny ECR 

 

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  18 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  18a. zdôrazňuje, že Komisia jasne a 

opakovane pochybila pri informovaní 

verejnosti aj tlače o procesoch a 

postupoch súvisiacich s menovaním 

svojho generálneho tajomníka; v tejto 

súvislosti poznamenáva, že Komisia 

uverejnila svoju odpoveď na otázku 

Výboru pre kontrolu rozpočtu v nedeľu 

25. marca 2018 o 3. 00 h; zdôrazňuje, že 

v záujme transparentnosti a informovania 

čo najširšej verejnosti o záležitosti 

verejného významu je takýto pracovný 

postup neprijateľný;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

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

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

v mene skupiny ECR 

 

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 18 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  18b. poznamenáva, že počas 

vyšetrovania Parlamentu týkajúceho sa 

menovania generálneho tajomníka 

Komisie predseda Komisie ani generálny 

tajomník Komisie nevystúpili pred 

poslancami Európskeho parlamentu; 

konštatuje, že je to v rozpore s duchom 

medziinštitucionálnej spolupráce 

a duchom transparentnosti a otvorenosti; 

zdôrazňuje, že cieľom rozpráv 

v Parlamente je poskytnúť verejnosti a 

tlači príležitosť na kontrolu práce 

inštitúcií EÚ a na vyvodenie 

zodpovednosti voči nim;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

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

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

v mene skupiny ECR 

 

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 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  20a. vyjadruje vážne znepokojenie nad 

nestrannosťou a objektivitou predsedu 

Komisie, keďže sa verejne vyhrážal 

odstúpením, ak sa nebude rešpektovať 

menovanie novovymenovaného 

generálneho tajomníka;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

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

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

v mene skupiny ECR 

 

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 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  22a. poznamenáva, že pri vymenovaní 

pána Selmayra sa pravidlá uplatnili tak, 

že uspieť mohol iba on; usudzuje preto, že 

tu veľmi pravdepodobne ide o prípad 

protekcionizmu; domnieva sa, že postup 

sa musí opätovne začať, pričom termín 

začatia sa predĺži o ďalší mesiac, aby sa 

uchádzačom z jednotlivých členských 

štátov poskytla možnosť uchádzať sa 

o toto pracovné miesto;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

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

Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

v mene skupiny ECR 

 

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  23 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  23a. je hlboko znepokojený 

informáciami uverejnenými v nemeckom 

časopise Der Spiegel o hrubých 

a nevhodných slovách, ktorý vo vzťahu 

k novinárovi časopisu použil pán 

Selmayr; poznamenáva, že takýto jazyk, 

ak ho pán Selmayr skutočne použil, by bol 

v príkrom rozpore s článkom 12 

nariadenia č. 31 (EHS) („štatút“); 

s veľkou obavou konštatuje, že 

v nadväznosti na informácie uverejnené 

v časopise Der Spiegel Komisia nezačala 

vyšetrovanie incidentu; vyjadruje hlboké 

znepokojenie z toho, že komisár Öttinger 

neupozornil svojich kolegov na incident 

ešte pred menovaním pána Selmayra; je 

takisto vážne znepokojený tým, že 

nevyvrátené informácie uverejnené 

v časopise Der Spiegel môžu negatívne 

vplývať na pozíciu pána Selmayra ako 

generálneho tajomníka Komisie; 

  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0214/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

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

Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga 

v mene skupiny ECR 

 

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 

Paragraph 23 b (new) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  23b. konštatuje s veľkým 

znepokojením, že v tom istom článku 

časopisu Der Spiegel sa cituje pán 

Selmayr, ktorý uviedol, novinárovi 

časopisu Der Spiegel už nikdy viac 

neposkytne žiadne informácie; 

poznamenáva, že článok 17 nariadenia 

č. 31 (EHS) („štatút“) zakazuje 

nepovolené zverejnenie informácií 

získaných pri vykonávaní služby v prípade 

všetkých úradníkov bez ohľadu na ich 

postavenie; s veľkou obavou konštatuje, 

že v nadväznosti na informácie 

uverejnené v časopise Der Spiegel 

Komisia nezačala vyšetrovanie pána 

Selmayra, ktorý eventuálne vyvolal únik 

informácií médiám a zrejme to robil 

pravidelne; vyjadruje hlboké znepokojenie 

z toho, že komisár Öttinger neupozornil 

svojich kolegov na incident ešte pred 

menovaním pána Selmayra; je zmätený 

stanoviskom komisára Öttingera 

vyjadrené pred Výborom pre kontrolu 

rozpočtu, že pán Selmayr prezradil 

informácie novinárovi iba súkromne; 

pripomína, že úradník je povinný zdržať 

sa nepovoleného zverejnenia 

neuverejnených informácií, ktoré získal 
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pri výkone funkcie, a to platí aj pre 

generálneho tajomníka Komisie;  

Or. en 

 

 


