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Ændringsforslag 1
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo og 
Jean Lambert

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. er bekymret over Rettens 
revisionsresultater vedrørende den 
manglende gennemsigtighed i forbindelse 
med personaleudvælgelsesprocedurerne; 
anser dette for graverende og forlanger en 
fuldstændig forklaring på dette forhold; 
henviser til sensitiviteten heri og det 
eventuelle anseelsestab, som EU kan lide, 
og til, at 
personaleudvælgelsesprocedurerne altid 
er underlagt ens regler for at sikre lige 
muligheder for alle; spørger sig selv, 
hvornår disse problemer er opstået i 
instituttet, som har 124 medarbejdere;

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 2
Ingeborg Gräßle

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. er bekymret over Rettens 
revisionsresultater vedrørende den 
manglende gennemsigtighed i forbindelse 
med personaleudvælgelsesprocedurerne; 
anser dette for graverende og forlanger en 
fuldstændig forklaring på dette forhold; 
henviser til sensitiviteten heri og det 
eventuelle anseelsestab, som EU kan lide, 
og til, at 
personaleudvælgelsesprocedurerne altid er 
underlagt ens regler for at sikre lige 

3. er bekymret over Rettens 
revisionsresultater vedrørende den 
manglende gennemsigtighed i forbindelse 
med personaleudvælgelsesprocedurerne og 
over involveringen af Kontoret for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF); anser dette 
for graverende og forlanger en fuldstændig 
forklaring på dette forhold og en detaljeret 
rapport fra Kommissionen om indholdet i 
sagerne ETF/REC/08/08 og 
ETF/IAJM/09/01, som behandles af 
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muligheder for alle; spørger sig selv, 
hvornår disse problemer er opstået i 
instituttet, som har 124 medarbejdere;

OLAF; henviser til sensitiviteten heri og 
det eventuelle anseelsestab, som EU kan 
lide, og til, at 
personaleudvælgelsesprocedurerne altid er 
underlagt ens regler for at sikre lige 
muligheder for alle; spørger sig selv, 
hvornår disse problemer er opstået i 
instituttet, som har 124 medarbejdere; 
anmoder Kommissionen om at afhjælpe 
misforholdene i 
Erhvervsuddannelsesinstituttets 
informationspolitik varigt ved hjælp af 
egnede tilsynsforanstaltninger;

Or. de

Ændringsforslag 3
Marian Harkin

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. er bekymret over Rettens 
revisionsresultater vedrørende den 
manglende gennemsigtighed i forbindelse 
med personaleudvælgelsesprocedurerne;
anser dette for graverende og forlanger en 
fuldstændig forklaring på dette forhold; 
henviser til sensitiviteten heri og det 
eventuelle anseelsestab, som EU kan lide, 
og til, at 
personaleudvælgelsesprocedurerne altid 
er underlagt ens regler for at sikre lige 
muligheder for alle; spørger sig selv, 
hvornår disse problemer er opstået i 
instituttet, som har 124 medarbejdere;

3. er bekymret over Rettens 
revisionsresultater vedrørende den 
manglende gennemsigtighed i forbindelse 
med personaleudvælgelsesprocedurerne; 
anser dette for graverende og forlanger en 
fuldstændig forklaring på dette forhold; 
henviser til EU's retningslinjer for 
beskæftigelse og navnlig Rådets direktiv 
2000/78/EF af 27. november 2000 om 
generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv1 med hensyn til 
udvælgelseskriterier og ansættelse; 
forventer, at alle EU-agenturer som 
minimum lever op til sådanne 
retningslinjer, og opfordrer 
Erhvervsuddannelsesinstituttet til at gå 
foran med et godt eksempel ved at 
gennemføre fair, gennemsigtige og 
omfattende ansættelsesprocedurer i 

                                               
1 EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
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fremtiden;

Or. en

Ændringsforslag 4
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo og 
Jean Lambert

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. tager til efterretning, at instituttet 
hævder, at det har truffet foranstaltninger 
til at sikre den nødvendige 
gennemsigtighed og muligheden for i 
fremtiden at vurdere lovligheden i 
forbindelse med 
personaleudvælgelsesprocedurerne, og 
forlanger konkrete oplysninger herom;

4. noterer sig med tilfredshed, at instituttet 
hævder, at det har truffet foranstaltninger 
til at sikre den nødvendige 
gennemsigtighed og muligheden for at 
vurdere lovligheden i forbindelse med 
personaleudvælgelsesprocedurerne;

Or. fr

Ændringsforslag 5
Ingeborg Gräßle

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. forlanger i betragtning af de beslægtede 
arbejdsområder et tæt samarbejde og 
synergier mellem Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) og Det 
Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) og 
anmoder om regelmæssige oplysninger i 
begge direktørers aktivitetsrapporter.

5. glæder sig over fornyelsen af 
samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) og Det 
Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) i 2009; 
kræver af begge agenturer en detaljeret 
opfølgende rapport om samarbejdsaftalen 
i aktivitetsrapporten for 2009.

Or. de
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Ændringsforslag 6
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo og Jean Lambert

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. forlanger i betragtning af de beslægtede 
arbejdsområder et tæt samarbejde og 
synergier mellem Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) og Det 
Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) og 
anmoder om regelmæssige oplysninger i 
begge direktørers aktivitetsrapporter.

5. glæder sig over i betragtning af de 
beslægtede arbejdsområder det tætte
samarbejde og synergierne mellem Det 
Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut 
(ETF) og Det Europæiske Center for 
Udvikling af Erhvervsuddannelse 
(CEDEFOP).

Or. fr


