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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
όσον αφορά την έλλειψη διαφάνειας στη 
διαδικασία προσλήψεων· θεωρεί ότι το 
θέμα είναι σοβαρό και ζητεί την πλήρη 
διαλεύκανση της υπόθεσης· επισημαίνει 
ότι το θέμα είναι λεπτό και ενδέχεται να 
επιφέρει πλήγμα στο γόητρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπογραμμίζει 
ότι, για λόγους ισότητας ευκαιριών, η 
διαδικασία προσλήψεων πρέπει να 
διέπεται πάντα από ίδιους κανόνες· 
διερωτάται, από πότε υπάρχουν τα 
συγκεκριμένα προβλήματα στο Ίδρυμα, 
που απασχολεί 124 υπαλλήλους·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 2
Ingeborg Gräßle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
όσον αφορά την έλλειψη διαφάνειας στη 
διαδικασία προσλήψεων· θεωρεί ότι το 
θέμα είναι σοβαρό και ζητεί την πλήρη 
διαλεύκανση της υπόθεσης· επισημαίνει 
ότι το θέμα είναι λεπτό και ενδέχεται να 
επιφέρει πλήγμα στο γόητρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπογραμμίζει 
ότι, για λόγους ισότητας ευκαιριών, η 

3. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
όσον αφορά την έλλειψη διαφάνειας στη 
διαδικασία προσλήψεων και την εμπλοκή 
της Υπηρεσίας καταπολέμησης της 
απάτης (OLAF)· θεωρεί ότι το θέμα είναι 
σοβαρό και ζητεί την πλήρη διαλεύκανση 
της υπόθεσης και την υποβολή 
λεπτομερούς έκθεσης της Επιτροπής 
σχετικά με τις υποθέσεις ETF/REC/08/08 
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διαδικασία προσλήψεων πρέπει να διέπεται 
πάντα από ίδιους κανόνες· διερωτάται, από 
πότε υπάρχουν τα συγκεκριμένα 
προβλήματα στο Ίδρυμα, που απασχολεί 
124 υπαλλήλους·

και ETF/IAJM/09/01 που έχουν 
παραπεμφθεί στην OLAF  επισημαίνει ότι 
το θέμα είναι λεπτό και ενδέχεται να 
επιφέρει πλήγμα στο γόητρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπογραμμίζει 
ότι, για λόγους ισότητας ευκαιριών, η 
διαδικασία προσλήψεων πρέπει να διέπεται 
πάντα από ίδιους κανόνες· διερωτάται, από 
πότε υπάρχουν τα συγκεκριμένα 
προβλήματα στο Ίδρυμα, που απασχολεί 
124 υπαλλήλους· ζητεί από την Επιτροπή 
να εξαλείψει οριστικά τις αδυναμίες στην 
πολιτική ενημέρωσης του ETF, 
λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα 
εποπτείας·

Or. de

Τροπολογία 3
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
όσον αφορά την έλλειψη διαφάνειας στη 
διαδικασία προσλήψεων· θεωρεί ότι το 
θέμα είναι σοβαρό και ζητεί την πλήρη 
διαλεύκανση της υπόθεσης· επισημαίνει 
ότι το θέμα είναι λεπτό και ενδέχεται να 
επιφέρει πλήγμα στο γόητρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπογραμμίζει 
ότι, για λόγους ισότητας ευκαιριών, η 
διαδικασία προσλήψεων πρέπει να 
διέπεται πάντα από ίδιους κανόνες· 
διερωτάται, από πότε υπάρχουν τα 
συγκεκριμένα προβλήματα στο Ίδρυμα, 
που απασχολεί 124 υπαλλήλους·

3. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
όσον αφορά την έλλειψη διαφάνειας στη 
διαδικασία προσλήψεων· θεωρεί ότι το 
θέμα είναι σοβαρό και ζητεί την πλήρη 
διαλεύκανση της υπόθεσης· εφιστά την 
προσοχή στις κατευθυντήριες γραμμές 
της ΕΕ για την απασχόληση, και 
ιδιαίτερα στην οδηγία 2000/78/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, 
που καθιερώνει ένα γενικό πλαίσιο για 
την ίση μεταχείριση στην απασχόληση 
και την εργασία1 όσον αφορά τα κριτήρια 
επιλογής και πρόσληψης· αναμένει ότι 
όλοι οι οργανισμοί της ΕΕ θα 
υιοθετήσουν σε ένα ελάχιστο επίπεδο τα 
κριτήρια αυτά, και ζητεί από το Ίδρυμα 
να δώσει το παράδειγμα εφαρμόζοντας 

                                               
1 ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16.
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εφεξής δίκαιες, διαφανείς και 
ολοκληρωμένες διαδικασίες πρόσληψης·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι το 
Ίδρυμα έχει λάβει μέτρα για να 
διασφαλίζονται μελλοντικά η διαφάνεια 
και η ανταγωνιστικότητα που απαιτούνται 
όσον αφορά την κανονικότητα της 
διαδικασίας προσλήψεων, και ζητεί να του 
διατεθούν πειστικά στοιχεία για το θέμα·

4. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το 
Ίδρυμα έχει λάβει μέτρα για να 
διασφαλίζονται η διαφάνεια και η 
ανταγωνιστικότητα που απαιτούνται όσον 
αφορά την κανονικότητα της διαδικασίας 
προσλήψεων·

Or. fr

Τροπολογία 5
Ingeborg Gräßle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί στενή συνεργασία και συνέργια
μεταξύ του ETF και του CEDEFOP, 
δεδομένου ότι έχουν συναφείς τομείς 
δραστηριότητας, και παρακαλεί να έχει 
τακτική ενημέρωση, στο πλαίσιο της 
ετήσιας έκθεσης που υποβάλλουν οι 
διευθυντές των δύο οργανισμών.

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ανανέωση του συμφώνου συνεργασίας 
μεταξύ του ETF και του CEDEFOP το 
2009· ζητεί από τους δύο οργανισμούς να 
αναφερθούν λεπτομερώς στα 
αποτελέσματα του συμφώνου 
συνεργασίας στην έκθεση πεπραγμένων 
τους για το 2009·

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ζητεί στενή συνεργασία και συνέργια 
μεταξύ του ETF και του CEDEFOP, 
δεδομένου ότι έχουν συναφείς τομείς 
δραστηριότητας, και παρακαλεί να έχει 
τακτική ενημέρωση, στο πλαίσιο της 
ετήσιας έκθεσης που υποβάλλουν οι 
διευθυντές των δύο οργανισμών. 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
στενή συνεργασία και συνέργια μεταξύ του 
ETF και του CEDEFOP, δεδομένου ότι 
έχουν συναφείς τομείς δραστηριότητας.

Or. fr


