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

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. aggasztónak tartja a Számvevőszék 
megállapításait, melyek szerint a 
személyzeti kiválasztási eljárások nem 
kellően átláthatóak; úgy véli, ezek súlyos 
megállapítások, és elvárja, hogy az 
alapítvány hiánytalan magyarázattal 
szolgáljon erre; utal a kérdés kényes 
jellegére és arra, hogy az ilyen problémák 
rombolhatják az Európai Unió hitelét, és 
rámutat arra, hogy a személyzeti 
kiválasztási eljárásokat az esélyegyenlőség 
követelménye okán mindig azonos 
szabályok szerint kell lefolytatni; felveti a 
kérdést, hogy vajon mióta vannak ilyen 
problémák a 124 munkatársat 
foglalkoztató alapítványnál;

törölve

Or. fr

Módosítás 2
Ingeborg Gräßle

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. aggasztónak tartja a Számvevőszék 
megállapításait, melyek szerint a 
személyzeti kiválasztási eljárások nem 
kellően átláthatóak; úgy véli, ezek súlyos 
megállapítások, és elvárja, hogy az 
alapítvány hiánytalan magyarázattal 
szolgáljon erre; utal a kérdés kényes 
jellegére és arra, hogy az ilyen problémák 
rombolhatják az Európai Unió hitelét, és 

3. aggasztónak tartja a Számvevőszék 
megállapításait, melyek szerint a 
személyzeti kiválasztási eljárások nem 
kellően átláthatóak, és hogy az ügybe a 
Csalás Elleni Hivatalt (OLAF) is 
bevonták; úgy véli, ezek súlyos 
megállapítások, és elvárja, hogy az 
alapítvány hiánytalan magyarázattal 
szolgáljon erre, és hogy a Bizottság 
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rámutat, hogy a személyzeti kiválasztási 
eljárásokat az esélyegyenlőség 
követelménye okán mindig azonos 
szabályok szerint kell lefolytatni; felveti a 
kérdést, hogy vajon mióta vannak ilyen 
problémák a 124 munkatársat foglalkoztató 
alapítványnál;

készítsen részletes jelentést az OLAF-nál 
indított ETF/REC/08/08. és 
ETF/IAJM/09/01. számú kereset 
állásáról; utal a kérdés kényes jellegére és 
arra, hogy az ilyen problémák 
rombolhatják az Európai Unió hitelét, és 
rámutat, hogy a személyzeti kiválasztási 
eljárásokat az esélyegyenlőség 
követelménye okán mindig azonos 
szabályok szerint kell lefolytatni; felveti a 
kérdést, hogy vajon mióta vannak ilyen 
problémák a 124 munkatársat foglalkoztató 
alapítványnál; kéri a Bizottságot, hogy 
hozzon megfelelő felügyeleti 
intézkedéseket az Európai Képzési 
Alapítvány tájékoztatási politikájában 
tapasztalható visszásságok végleges 
felszámolása érdekében; 

Or. de

Módosítás 3
Marian Harkin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. aggasztónak tartja a Számvevőszék 
megállapításait, melyek szerint a 
személyzeti kiválasztási eljárások nem 
kellően átláthatóak; úgy véli, ezek súlyos 
megállapítások, és elvárja, hogy az 
alapítvány hiánytalan magyarázattal 
szolgáljon erre; utal a kérdés kényes 
jellegére és arra, hogy az ilyen problémák 
rombolhatják az Európai Unió hitelét, és 
rámutat arra, hogy a személyzeti
kiválasztási eljárásokat az esélyegyenlőség 
követelménye okán mindig azonos 
szabályok szerint kell lefolytatni; felveti a 
kérdést, hogy vajon mióta vannak ilyen 
problémák a 124 munkatársat 

3. aggasztónak tartja a Számvevőszék 
megállapításait, melyek szerint a 
személyzeti kiválasztási eljárások nem 
kellően átláthatóak; úgy véli, ezek súlyos 
megállapítások, és elvárja, hogy az 
alapítvány hiánytalan magyarázattal 
szolgáljon erre; a kiválasztási kritériumok 
és a felvétel tekintetében felhívja a 
figyelmet az EU foglalkoztatási 
iránymutatásaira, különösen a 
foglalkoztatás és a munkavégzés során 
alkalmazott egyenlő bánásmód általános 
kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. 
november 27-i 2000/78/EK tanácsi 
irányelvre1; minden európai uniós 

                                               
1 HL L 303., 2000.12.2., 16. o.
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foglalkoztató alapítványnál; ügynökségtől elvárja, hogy legalább 
ezeket az iránymutatásokat betartsák, és 
felszólítja az alapítványt, hogy mutasson 
példát azáltal, hogy a jövőben tisztességes, 
átlátható és átfogó személyzeti felvételi
eljárásokat alkalmaz;

Or. en

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

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. tudomásul veszi, hogy az alapítvány 
intézkedéseket kíván hozni a személyzeti 
kiválasztási eljárások szabályszerűségét 
illető szükséges átláthatóság és 
értékelhetőség jövőbeli biztosítása 
érdekében, és érdemi tájékoztatást kér 
ezzel kapcsolatban;

4. elégedetten veszi tudomásul, hogy az 
alapítvány intézkedéseket kíván hozni a 
személyzeti kiválasztási eljárások 
szabályszerűségét illető szükséges 
átláthatóság és értékelhetőség biztosítása 
érdekében;

Or. fr

Módosítás 5
Ingeborg Gräßle

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. az alkalmazott tématerületekre való 
tekintettel szoros együttműködést és 
szinergiákat kér a CEDEFOP és az ETF
között, és erről mindkét igazgató 
tevékenységi jelentésében rendszeres 
tájékoztatást kér.

5. örömét fejezi ki amiatt, hogy az ETF és 
a Cedefop közötti együttműködési 
megállapodást 2009-ben megújították;
kéri, hogy mindkét ügynökség foglaljon 
bele a 2009-es éves tevékenységi 
jelentésébe egy, az együttműködési 
megállapodás nyomon követéséről szóló 
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részletes jelentést.

Or. de

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

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. az alkalmazott tématerületekre való 
tekintettel szoros együttműködést és 
szinergiákat kér a CEDEFOP és az ETF
között, és erről mindkét igazgató 
tevékenységi jelentésében rendszeres 
tájékoztatást kér.

5. üdvözli, hogy a hasonló tématerületekre 
való tekintettel az ETF és a Cedefop szoros 
együttműködést és szinergiákat alakít ki.

Or. fr


