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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. toont zich bezorgd over het feit dat de 
Rekenkamer een gebrek aan 
transparantie bij de procedures voor de 
werving van personeel heeft 
geconstateerd; beschouwt dit als ernstig 
en verlangt dat deze situatie volledig 
wordt opgehelderd; wijst op de 
gevoeligheid van deze kwestie en de 
mogelijke gevolgen voor de reputatie van 
de Europese Unie, herinnert er tevens aan 
dat de werving van personeel steeds 
volgens dezelfde regels moet verlopen 
omdat de Europese Unie streeft naar 
gelijke kansen; vraagt zich af hoe lang 
deze problemen al spelen bij de Stichting, 
die 124 medewerkers in dienst heeft.

Schrappen

Or. fr

Amendement 2
Ingeborg Gräßle

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. toont zich bezorgd over het feit dat de 
Rekenkamer een gebrek aan transparantie 
bij de procedures voor de werving van 
personeel heeft geconstateerd; beschouwt 
dit als ernstig en verlangt dat deze situatie 
volledig wordt opgehelderd; wijst op de 
gevoeligheid van deze kwestie en de 
mogelijke gevolgen voor de reputatie van 
de Europese Unie, herinnert er tevens aan 

3. toont zich bezorgd over het feit dat de 
Rekenkamer een gebrek aan transparantie 
bij de procedures voor de werving van 
personeel heeft geconstateerd, en over de 
tussenkomst van het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF);
beschouwt dit als ernstig en verlangt dat 
deze situatie volledig wordt opgehelderd; 
verzoekt om een gedetailleerd verslag van 
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dat de werving van personeel steeds 
volgens dezelfde regels moet verlopen 
omdat de Europese Unie streeft naar 
gelijke kansen; vraagt zich af hoe lang deze 
problemen al spelen bij de Stichting, die 
124 medewerkers in dienst heeft.

de Commissie over de stand van het 
onderzoek naar de OLAF-zaken 
ETF/REC/08/08 en ETF/IAJAM/09/01; 
wijst op de gevoeligheid van deze kwestie 
en de mogelijke gevolgen voor de reputatie 
van de Europese Unie, herinnert er tevens 
aan dat de werving van personeel steeds 
volgens dezelfde regels moet verlopen 
omdat de Europese Unie streeft naar 
gelijke kansen; vraagt zich af hoe lang deze 
problemen al spelen bij de Stichting, die 
124 medewerkers in dienst heeft; verzoekt 
de Commissie passende 
toezichtmaatregelen te treffen om de 
tekortkomingen in het voorlichtingsbeleid 
van de ETF grondig uit de weg te ruimen.

Or. de

Amendement 3
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. toont zich bezorgd over het feit dat de 
Rekenkamer een gebrek aan transparantie 
bij de procedures voor de werving van 
personeel heeft geconstateerd; beschouwt 
dit als ernstig en verlangt dat deze situatie 
volledig wordt opgehelderd; wijst op de 
gevoeligheid van deze kwestie en de 
mogelijke gevolgen voor de reputatie van 
de Europese Unie, herinnert er tevens aan 
dat de werving van personeel steeds 
volgens dezelfde regels moet verlopen 
omdat de Europese Unie streeft naar 
gelijke kansen; vraagt zich af hoe lang 
deze problemen al spelen bij de Stichting, 
die 124 medewerkers in dienst heeft.

3. toont zich bezorgd over het feit dat de 
Rekenkamer een gebrek aan transparantie 
bij de procedures voor de werving van 
personeel heeft geconstateerd; beschouwt 
dit als ernstig en verlangt dat deze situatie 
volledig wordt opgehelderd; wijst op de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren van de EU 
en in het bijzonder op Richtlijn 
2000/78/EG van 27 november 2000 tot 
instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep1

wat betreft selectiecriteria en aanwerving;
verwacht van alle EU-agentschappen dat 
zij zich op zijn minst aan deze 
richtsnoeren houden, en roept de 
Stichting ertoe op het goede voorbeeld te 
geven door in de toekomst eerlijke, 

                                               
1 PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.
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transparante en begrijpelijke 
wervingsprocedures te hanteren; 

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. neemt nota van het feit dat de Stichting 
maatregelen wil treffen om de 
noodzakelijke transparantie en de 
mogelijkheid tot evaluatie van de 
regelmatigheid van de procedures voor 
personeelswerving in de toekomst te 
waarborgen, en wenst hierover 
gedetailleerd te worden geïnformeerd;

4. stelt met voldoening vast dat de 
Stichting maatregelen wil treffen om de 
noodzakelijke transparantie en de 
mogelijkheid tot evaluatie van de 
regelmatigheid van de procedures voor 
personeelswerving te waarborgen;

Or. fr

Amendement 5
Ingeborg Gräßle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wenst in het licht van de vergelijkbare 
thematische werkterreinen nauwe 
samenwerking en synergie tussen de ETF 
en het Cedefop, en verzoekt regelmatig 
geïnformeerd te worden via het 
activiteitenverslag van beide directeuren.

5. is verheugd over de verlenging van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
ETF en het Cedefop in 2009; verzoekt 
beide agentschappen in het 
activiteitenverslag 2009 een gedetailleerd 
vervolgverslag over de 
samenwerkingsovereenkomst op te 
nemen. 

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wenst in het licht van de vergelijkbare 
thematische werkterreinen nauwe 
samenwerking en synergie tussen de ETF 
en het Cedefop, en verzoekt regelmatig 
geïnformeerd te worden via het 
activiteitenverslag van beide directeuren.

5. spreekt, in het licht van de vergelijkbare 
thematische werkterreinen, zijn 
tevredenheid uit over de nauwe 
samenwerking en synergie tussen de ETF 
en het Cedefop.

Or. fr


