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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. jitħasseb fuq id-dikjarazzjoni tal-Qorti 
tal-Awdituri rigward in-nuqqas ta' 
trasparenza fil-proċeduri tal-għażla tal-
persunal; iqis li dan huwa importanti u 
jitlob spjegazzjoni komprensiva dwar dan 
is-suġġett; jirreferi għas-sensittività tal-
immaġni tal-Unjoni Ewropea u l-ħsara 
possibbli għaliha, kif ukoll għall-fatt li, 
biex ikunu ggarantiti opportunitajiet 
indaqs, il-proċeduri tal-għażla tal-
persunal jimxu dejjem fuq l-istess regoli;  
jistqasi lilu nnifsu kemm ilhom jeżistu 
dawn il-problemi fil-Fondazzjoni, li 
għandha 124 impjegat;

imħassar

Or. fr

Emenda 2
Ingeborg Gräßle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. jitħasseb fuq id-dikjarazzjoni tal-Qorti 
tal-Awdituri rigward in-nuqqas ta' 
trasparenza fil-proċeduri tal-għażla tal-
persunal; iqis li dan huwa importanti u 
jitlob spjegazzjoni komprensiva dwar dan 
is-suġġett; jirreferi għas-sensittività tal-
immaġni tal-Unjoni Ewropea u l-ħsara 
possibbli għaliha, kif ukoll għall-fatt li, 
biex ikunu ggarantiti opportunitajiet 
indaqs, il-proċeduri tal-għażla tal-persunal 
jimxu dejjem fuq l-istess regoli; jistqasi lilu 

3. jitħasseb fuq id-dikjarazzjoni tal-Qorti 
tal-Awdituri rigward in-nuqqas ta' 
trasparenza fil-proċeduri tal-għażla tal-
persunal u fuq l-intervent tal-Uffiċċju 
Ewropew ta’ kontra l-Frodi (OLAF); iqis 
li dan huwa importanti u jitlob spjegazzjoni 
komprensiva dwar dan is-suġġett u rapport 
dettaljat tal-Kummissjoni dwar il-progress 
li sar fil-każijiet ETF/REC/08/08 u 
ETF/IAJM/09/01, li għandu quddiemu l-
OLAF; jirreferi għas-sensittività tal-
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nnifsu kemm ilhom jeżistu dawn il-
problemi fil-Fondazzjoni, li għandha 
124 impjegat;

immaġni tal-Unjoni Ewropea u l-ħsara 
possibbli għaliha, kif ukoll għall-fatt li, 
biex ikunu ggarantiti opportunitajiet 
indaqs, il-proċeduri tal-għażla tal-persunal 
jimxu dejjem fuq l-istess regoli; jistqasi lilu 
nnifsu kemm ilhom jeżistu dawn il-
problemi fil-Fondazzjoni, li għandha 
124 impjegat; jitlob lill-Kummissjoni 
telimina definittivament, permezz tal-
introduzzjoni ta’ miżuri xierqa ta’ 
kontroll, l-anomaliji tal-politika ta’ 
informazzjoni tal-ETF;

Or. de

Emenda 3
Marian Harkin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. jitħasseb fuq id-dikjarazzjoni tal-Qorti 
tal-Awdituri rigward in-nuqqas ta' 
trasparenza fil-proċeduri tal-għażla tal-
persunal; iqis li dan huwa importanti u 
jitlob spjegazzjoni komprensiva dwar dan 
is-suġġett; jirreferi għas-sensittività tal-
immaġni tal-Unjoni Ewropea u l-ħsara 
possibbli għaliha, kif ukoll għall-fatt li, 
biex ikunu ggarantiti opportunitajiet 
indaqs, il-proċeduri tal-għażla tal-
persunal jimxu dejjem fuq l-istess regoli;
jistqasi lilu nnifsu kemm ilhom jeżistu 
dawn il-problemi fil-Fondazzjoni, li 
għandha 124 impjegat;

3. jitħasseb fuq id-dikjarazzjoni tal-Qorti 
tal-Awdituri rigward in-nuqqas ta' 
trasparenza fil-proċeduri tal-għażla tal-
persunal; iqis li dan huwa importanti u 
jitlob spjegazzjoni komprensiva dwar dan 
is-suġġett; jirreferi għal-linji gwida tal-UE 
dwar l-mpjiegi u b’mod partikolari għad-
Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 
ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas 
ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament 
fl-impjieg u fix-xogħol1 fir-rigward tal-
kriterji tal-għażla u r-reklutaġġ; jistenna 
mill-aġenziji kollha tal-UE li bħala 
minimu jikkonformaw ma’ tali linji gwida 
u jistieden lill-Fondazzjoni biex fil-
ġejjieni tagħti eżempju billi timplimenta 
proċeduri ta’ reklutaġġ ġusti, trasparenti 
u komprensivi.

Or. en
                                               
1 ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16.
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Emenda 4
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo, 
Jean Lambert

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. jirrikonoxxi li l-Fondazzjoni qalet li 
ħadet miżuri biex tiggarantixxi li, fil-
ġejjieni, il-proċeduri tal-ingaġġ tal-
persunal ikunu trasparenti u jippermettu 
valutazzjoni tal-konformità tagħhom mar-
regoli, u jesiġi informazzjoni awtorevoli 
dwar dan is-suġġett;

4. jinnota b’sodisfazzjon li l-Fondazzjoni 
qalet li ħadet miżuri biex tiggarantixxi li, 
fil-ġejjieni, il-proċeduri tal-ingaġġ tal-
persunal ikunu trasparenti u jippermettu 
valutazzjoni tal-konformità tagħhom mar-
regoli;

Or. fr

Emenda 5
Ingeborg Gräßle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. jesiġi, fir-rigward tas-suġġetti relatati,
kooperazzjoni mill-qrib u sinerġiji bejn il-
Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ u s-
CEDEFOP, u jitlob li jingħata 
informazzjoni regolari fir-rapport dwar l-
attivitajiet taż-żewġ Diretturi.

5. jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu dwar it-
tiġdid tal-ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-
Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ u s-
CEDEFOP fis-sena 2009; jitlob miż-żewġ 
Aġenziji rapport ta’ segwitu dettaljat dwar 
il-ftehim ta' kooperazzjoni fir-rapport 
dwar l-attivitajiet tal-2009. 

Or. de

Emenda 6
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo,

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. jesiġi, fir-rigward tas-suġġetti relatati, 
kooperazzjoni mill-qrib u sinerġiji bejn iċ-
Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ 
Vokazzjonali u l-Fondazzjoni Ewropea 
għat-Taħriġ, u jitlob li tingħata 
informazzjoni regolari fir-rapport dwar l-
attivitajiet taż-żewġ Diretturi. 

5. Jesprimi sodisfazzjon, fir-rigward tas-
suġġetti relatati, dwar il-kooperazzjoni 
mill-qrib u s-sinerġiji bejn iċ-Ċentru 
Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ 
Vokazzjonali u l-Fondazzjoni Ewropea 
għat-Taħriġ.

Or. fr


