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Grozījums Nr. 1
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo,
Jean Lambert

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par Revīzijas palātas 
konstatēto pārredzamības trūkumu darbā 
pieņemšanas procedūrās; uzskata to par 
nopietnu pārkāpumu un pieprasa sīki 
izpētīt minētos apstākļus; norāda uz to, ka 
tas ir jutīgs jautājums, kas var ietekmēt 
Eiropas Savienības reputāciju, un arī uz 
to, ka darbā pieņemšanas procedūrām 
jābūt pakļautām vienādiem noteikumiem, 
lai nodrošinātu iespēju vienlīdzību; vēlas 
noskaidrot, cik sen pastāv šīs problēmas 
fondā, kurā strādā 124 darbinieki;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Ingeborg Gräßle

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par Revīzijas palātas 
konstatēto pārredzamības trūkumu darbā 
pieņemšanas procedūrās; uzskata to par 
nopietnu pārkāpumu un pieprasa sīki 
izpētīt minētos apstākļus; norāda uz to, ka 
tas ir jutīgs jautājums, kas var ietekmēt 
Eiropas Savienības reputāciju, un arī uz to, 
ka darbā pieņemšanas procedūrām jābūt 
pakļautām vienādiem noteikumiem, lai 
nodrošinātu iespēju vienlīdzību; vēlas 
noskaidrot, cik sen pastāv šīs problēmas 
fondā, kurā strādā 124 darbinieki;

3. pauž bažas par Revīzijas palātas 
konstatēto pārredzamības trūkumu darbā 
pieņemšanas procedūrās un par Eiropas 
Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) 
iesaistīšanu; uzskata to par nopietnu 
pārkāpumu un pieprasa sīki izpētīt minētos 
apstākļus, un prasa Komisijai sniegt 
detalizētu ziņojumu par pašreizējo 
stāvokli attiecībā uz OLAF izmeklēšanā 
esošajām lietām ETF/REC/08/08 un 
ETF/IAJM/09/01; norāda uz to, ka tas ir 
jutīgs jautājums, kas var ietekmēt Eiropas 
Savienības reputāciju, un arī uz to, ka 
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darbā pieņemšanas procedūrām jābūt 
pakļautām vienādiem noteikumiem, lai 
nodrošinātu iespēju vienlīdzību; vēlas 
noskaidrot, cik sen pastāv šīs problēmas 
fondā, kurā strādā 124 darbinieki; lūdz 
Komisiju izmantot piemērotus 
uzraudzības pasākumus, lai uz visiem 
laikiem novērstu trūkumus EIF 
informācijas politikā;

Or. de

Grozījums Nr. 3
Marian Harkin

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž bažas par Revīzijas palātas 
konstatēto pārredzamības trūkumu darbā 
pieņemšanas procedūrās; uzskata to par 
nopietnu pārkāpumu un pieprasa sīki 
izpētīt minētos apstākļus; norāda uz to, ka 
tas ir jutīgs jautājums, kas var ietekmēt 
Eiropas Savienības reputāciju, un arī uz 
to, ka darbā pieņemšanas procedūrām 
jābūt pakļautām vienādiem noteikumiem, 
lai nodrošinātu iespēju vienlīdzību; vēlas 
noskaidrot, cik sen pastāv šīs problēmas 
fondā, kurā strādā 124 darbinieki;

3. pauž bažas par Revīzijas palātas 
konstatēto pārredzamības trūkumu darbā 
pieņemšanas procedūrās; uzskata to par 
nopietnu pārkāpumu un pieprasa sīki 
izpētīt minētos apstākļus; attiecībā uz 
atlases kritērijiem un darbinieku 
pieņemšanu norāda uz Eiropas Savienības 
nodarbinātības politikas pamatnostādnēm 
un īpaši uz Padomes 2000. gada 
27. novembra Direktīvu, ar ko nosaka 
kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret 
nodarbinātību un profesiju1; gaida, ka 
visas ES aģentūras stingri ievēros vismaz 
šīs pamatnostādnes, un aicina fondu rādīt 
priekšzīmi, nākotnē īstenojot taisnīgas, 
pārredzamas un vispusīgas darbā 
pieņemšanas procedūras;

Or. en

                                               
1 OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.
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Grozījums Nr. 4
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo,
Jean Lambert

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. pieņem zināšanai, ka fonds grasās veikt 
pasākumus, lai turpmāk nodrošinātu 
vajadzīgo pārredzamību un izvērtētu darbā 
pieņemšanas procedūru atbilstību 
prasībām, un pieprasa attiecīgu 
informāciju šajā jautājumā;

4. ar gandarījumu atzīmē, ka fonds grasās 
veikt pasākumus, lai nodrošinātu vajadzīgo 
pārredzamību un izvērtētu darbā 
pieņemšanas procedūru atbilstību 
prasībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Ingeborg Gräßle

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina EIF un CEDEFOP uz ciešu 
sadarbību, ņemot vērā to savstarpēji 
saistīto darbības jomu, un pieprasa abiem 
direktoriem savos darba pārskatos regulāri 
par to ziņot.

5. pauž gandarījumu par to, ka 
2009. gadā ir atjaunots EIF un CEDEFOP 
sadarbības nolīgums; prasa, lai abas 
aģentūras savos 2009. gada darba 
pārskatos sniedz detalizētu ziņojumu par 
pasākumiem, kas veikti saistībā ar šo 
sadarbības nolīgumu.

Or. de

Grozījums Nr. 6
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina EIF un CEDEFOP uz ciešu
sadarbību, ņemot vērā to savstarpēji 
saistīto darbības jomu, un pieprasa abiem 
direktoriem savos darba pārskatos 
regulāri par to ziņot.

5. atzinīgi vērtē EIF un CEDEFOP ciešo
sadarbību un sinerģiju, ņemot vērā to 
savstarpēji saistīto darbības jomu.

Or. fr


