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Изменение 1
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo, 
Jean Lambert

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява загриженост относно 
констатациите на ЕСП относно 
липсата на прозрачност при 
процедурите за подбор на персонал; 
счита, че това е сериозен въпрос и 
изисква пълното му изясняване; 
отбелязва деликатността и
възможната загуба на авторитет на 
Европейския съюз, както и че 
процедурите за подбор на персонал се 
подчиняват винаги на едни и същи 
правила, по причини, свързани с 
принципа на равнопоставеност; 
задава си въпроса откога 
съществуват тези проблеми във 
Фондацията със 124 сътрудници;

заличава се

Or. fr

Изменение 2
Ingeborg Gräßle

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява загриженост относно 
констатациите на ЕСП относно липсата 
на прозрачност при процедурите за 
подбор на персонал; счита, че това е 
сериозен въпрос и изисква пълното му 
изясняване; отбелязва деликатността и 
възможната загуба на авторитет на 
Европейския съюз, както и че 
процедурите за подбор на персонал се 

3. изразява загриженост относно 
констатациите на ЕСП относно липсата 
на прозрачност при процедурите за 
подбор на персонал и включването на 
Европейска служба за борба с 
измамите (OLAF); счита, че това е 
сериозен въпрос и изисква пълното му 
изясняване, както и подробен доклад 
на Комисията относно актуалното 
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подчиняват винаги на едни и същи 
правила, по причини, свързани с 
принципа на равнопоставеност; задава 
си въпроса откога съществуват тези 
проблеми във Фондацията със 124 
сътрудници;

състояние на разглежданите от 
OLAF дела ETF/REC/08/08 и 
ETF/IAJM/09/01; отбелязва 
деликатността и възможната загуба на 
авторитет на Европейския съюз, както и 
че процедурите за подбор на персонал 
се подчиняват винаги на едни и същи 
правила, по причини, свързани с 
принципа на равнопоставеност; задава 
си въпроса откога съществуват тези 
проблеми във Фондацията със 124 
сътрудници; отправя искане към 
Комисията да предотврати 
нередностите в информационната 
политика на Европейската фондация 
за обучение чрез подходящи 
контролни мерки;

Or. de

Изменение 3
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява загриженост относно 
констатациите на ЕСП относно липсата 
на прозрачност при процедурите за 
подбор на персонал;  счита, че това е 
сериозен въпрос и изисква пълното му 
изясняване;  отбелязва деликатността 
и възможната загуба на авторитет 
на Европейския съюз, както и че 
процедурите за подбор на персонал се 
подчиняват винаги на едни и същи 
правила, по причини, свързани с 
принципа на равнопоставеност; 
задава си въпроса откога 
съществуват тези проблеми във 
Фондацията със 124 сътрудници;

3. изразява загриженост относно 
констатациите на ЕСП относно липсата 
на прозрачност при процедурите за 
подбор на персонал;  счита, че това е 
сериозен въпрос и изисква пълното му 
изясняване;  отбелязва насоките на ЕС 
за заетостта, и по-специално 
Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 
27 ноември 2000 г. за създаване на 
основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и 
професиите1 във връзка с критериите 
за подбор и набирането на персонал;
очаква от всички агенции на ЕС да 
спазват като минимум тези насоки и 
призовава Фондацията да даде 

                                               
1 ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
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пример, като прилага в бъдеще 
справедливи, прозрачни и всеобхватни 
процедури за подбор на персонал;

Or. en

Изменение 4
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo, 
Jean Lambert

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва твърденията, че 
Фондацията е взела мерки, за да осигури 
в бъдеще необходимата прозрачност и 
възможността за оценка на редовността 
на процедурите за подбор на персонал, 
и изисква надеждна информация по 
този въпрос;

4. отбелязва със задоволство, че 
Фондацията е взела мерки, за да осигури 
необходимата прозрачност и 
възможността за оценка на редовността 
на процедурите за подбор на персонал;

Or. fr

Изменение 5
Ingeborg Gräßle

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. с оглед на близките тематични 
области изисква тясно 
взаимодействие и синергия между 
Фондацията и Европейския център за 
развитие на професионалното обучение 
(CEDEFOP) и настоява за редовна 
информация в отчетите за дейността на 
двамата директори.

5. изразява задоволството си от 
подновяването на споразумението за 
партньорство между Фондацията и 
Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (CEDEFOP)
през 2009 г.; изисква от двете агенции 
да представят в отчетите за дейността 
през 2009 г. подробен доклад за 
проследяване на последиците от 
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споразумението за партньорство. 

Or. de

Изменение 6
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. с оглед на близките тематични 
области изисква тясно взаимодействие 
и синергия между Фондацията и 
Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (CEDEFOP) 
и настоява за редовна информация в 
отчетите за дейността на двамата 
директори. 

5. с оглед на близките тематични 
области приветства тясното 
взаимодействие и синергията между 
Фондацията и Европейския център за 
развитие на професионалното обучение 
(CEDEFOP).

Or. fr


