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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. yra susirūpinęs, kadangi Audito Rūmai 
konstatavo, kad vykdant personalų 
atrankos procedūras trūko skaidrumo; 
mano, kad tai rimta problema, ir 
reikalauja išsamiai ir iki galo ištirti šį 
reikalą; nurodo, kad tai jautrus klausimas 
ir kad gali būti pakenkta Europos 
Sąjungos autoritetui, taip pat atkreipia 
dėmesį į tai, kad vykdant personalo 
atrankos procedūras tam, kad būtų 
užtikrintos vienodos galimybės, visuomet 
taikomos tos pačios taisyklės; kelia 
klausimą, nuo kada fonde, kuriame dirba 
124 darbuotojai, esama minėtųjų 
problemų;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 2
Ingeborg Gräßle

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. yra susirūpinęs, kadangi Audito Rūmai 
konstatavo, kad vykdant personalų 
atrankos procedūras trūko skaidrumo; 
mano, kad tai rimta problema, ir reikalauja 
išsamiai ir iki galo ištirti šį reikalą; nurodo, 
kad tai jautrus klausimas ir kad gali būti 
pakenkta Europos Sąjungos autoritetui, taip 
pat atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant 
personalo atrankos procedūras tam, kad 
būtų užtikrintos vienodos galimybės, 

3. yra susirūpinęs, kadangi Audito Rūmai 
konstatavo, kad vykdant personalų 
atrankos procedūras trūko skaidrumo ir 
veiksmų turėjo imtis Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF); mano, kad 
tai rimta problema, ir reikalauja išsamiai ir 
iki galo ištirti šį reikalą, taip pat 
reikalauja, jog Komisija pateiktų išsamią 
pažangos, padarytos atliekant OLAF 
tyrimus ETF/REC/08/08 ir 
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visuomet taikomos tos pačios taisyklės; 
kelia klausimą, nuo kada fonde, kuriame 
dirba 124 darbuotojai, esama minėtųjų 
problemų;

ETF/IAJM/09/01, ataskaitą; nurodo, kad 
tai jautrus klausimas ir kad gali būti 
pakenkta Europos Sąjungos autoritetui, taip 
pat atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant 
personalo atrankos procedūras tam, kad 
būtų užtikrintos vienodos galimybės, 
visuomet taikomos tos pačios taisyklės; 
kelia klausimą, nuo kada fonde, kuriame 
dirba 124 darbuotojai, esama minėtųjų 
problemų; prašo Komisiją imtis tinkamų 
priežiūros priemonių siekiant visam laikui 
pašalinti Europos mokymo fondo (ETF) 
informavimo politikos trūkumus;

Or. de

Pakeitimas 3
Marian Harkin

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. yra susirūpinęs, kadangi Audito Rūmai 
konstatavo, kad vykdant personalų 
atrankos procedūras trūko skaidrumo;
mano, kad tai rimta problema, ir reikalauja 
išsamiai ir iki galo ištirti šį reikalą; nurodo, 
kad tai jautrus klausimas ir kad gali būti 
pakenkta Europos Sąjungos autoritetui, 
taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant 
personalo atrankos procedūras tam, kad 
būtų užtikrintos vienodos galimybės, 
visuomet taikomos tos pačios taisyklės;
kelia klausimą, nuo kada fonde, kuriame 
dirba 124 darbuotojai, esama minėtųjų 
problemų;

3. yra susirūpinęs, kadangi Audito Rūmai 
konstatavo, kad vykdant personalų 
atrankos procedūras trūko skaidrumo;
mano, kad tai rimta problema, ir reikalauja 
išsamiai ir iki galo ištirti šį reikalą;
atkreipia dėmesį į ES užimtumo gaires, 
ypač į 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos 
direktyvą 2000/78/EB, nustatančią 
vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 
srityje bendruosius pagrindus1, kiek tai 
susiję su atrankos kriterijais ir 
įdarbinimu; tikisi, kad visos ES agentūros 
laikysis bent jau šių gairių, ir ragina 
fondą parodyti pavyzdį, t. y. ateityje 
įgyvendinti teisingas, skaidrias ir 
nuoseklias įdarbinimo procedūras;

Or. en

                                               
1 OL L 303, 2000 12 2, p. 16.
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Pakeitimas 4
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo,
Jean Lambert

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atsižvelgia į tai, jog fondas pareiškė 
ėmęsis priemonių tam, kad ateityje būtų 
užtikrintas būtinas skaidrumas ir galimybė 
įvertinti, ar personalo įdarbinimo 
procedūros vykdomos tvarkingai, ir prašo 
pateikti išsamią informaciją šia tema;

4. su pasitenkinimu pažymi, jog fondas 
pareiškė ėmęsis priemonių tam, kad būtų 
užtikrintas būtinas skaidrumas ir galimybė 
įvertinti, ar personalo įdarbinimo 
procedūros vykdomos tvarkingai;

Or. fr

Pakeitimas 5
Ingeborg Gräßle

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina, atsižvelgdamas į susijusią 
tematiką, kad Europos mokymo fondas 
(ETF) ir Europos profesinio mokymo 
plėtros centras (CEDEFOP) vykdytų 
glaudų bendradarbiavimą ir palaikytų 
glaudesnius ryšius, taip pat prašo, kad 
abiejų įstaigų direktorių veiklos 
ataskaitose būtų reguliariai teikiama 
informacija.

5. pritaria tam, kad 2009 m. atnaujintas 
ETF ir Europos profesinio mokymo plėtros
centro (CEDEFOP) bendradarbiavimo 
susitarimas; reikalauja, kad abi agentūros 
savo 2009 m. veiklos ataskaitose pateiktų 
išsamios tolesnės informacijos apie 
bendradarbiavimo susitarimą. 

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

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina, atsižvelgdamas į susijusią 
tematiką, kad Europos mokymo fondas 
(ETF) ir Europos profesinio mokymo 
plėtros centras (CEDEFOP) vykdytų
glaudų bendradarbiavimą ir palaikytų
glaudesnius ryšius, taip pat prašo, kad 
abiejų įstaigų direktorių veiklos 
ataskaitose būtų reguliariai teikiama 
informacija. 

5. džiaugiasi, atsižvelgdamas į susijusią 
tematiką, kad Europos mokymo fondas 
(ETF) ir Europos profesinio mokymo 
plėtros centras (CEDEFOP) vykdo glaudų 
bendradarbiavimą ir palaiko glaudesnius 
ryšius.

Or. fr


