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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest zaniepokojony stwierdzeniami 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego dotyczącymi braku 
przejrzystości w doborze personelu; uważa 
to za poważne uchybienie i żąda 
rzetelnego wyjaśnienia okoliczności 
faktycznych; zauważa, że Unia 
Europejska przywiązuje do takich spraw 
szczególne znaczenie oraz że takie 
uchybienia mogą naruszyć jej publiczny 
prestiż, a także zaznacza, że dobór 
personelu stale podlega tym samym 
przepisom z uwagi na równość szans; 
zastanawia się, od kiedy występują te 
problemy w fundacji zatrudniającej 124 
pracowników;

skreślony

Or. fr

Poprawka 2
Ingeborg Gräßle

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest zaniepokojony stwierdzeniami 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego dotyczącymi braku 
przejrzystości w doborze personelu; uważa 
to za poważne uchybienie i żąda rzetelnego 
wyjaśnienia okoliczności faktycznych; 
zauważa, że Unia Europejska przywiązuje 
do takich spraw szczególne znaczenie oraz 
że takie uchybienia mogą naruszyć jej 
publiczny prestiż, a także zaznacza, że 

3. jest zaniepokojony stwierdzeniami 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego dotyczącymi braku 
przejrzystości w doborze personelu oraz 
zaangażowania urzędu ds. zwalczania 
nadużyć finansowych (OLAF); uważa to 
za poważne uchybienie i żąda rzetelnego 
wyjaśnienia okoliczności faktycznych oraz 
przedstawienia przez Komisję 
szczegółowego sprawozdania o stanie 
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dobór personelu stale podlega tym samym 
przepisom z uwagi na równość szans; 
zastanawia się, od kiedy występują te 
problemy w fundacji zatrudniającej 124 
pracowników;

badanych przez OLAF spraw 
ETF/REC/08/08 i ETF/IAJM/09/01; 
zauważa, że Unia Europejska przywiązuje 
do takich spraw szczególne znaczenie oraz 
że takie uchybienia mogą naruszyć jej 
publiczny prestiż, a także zaznacza, że 
dobór personelu stale podlega tym samym 
przepisom z uwagi na równość szans; 
zastanawia się, od kiedy występują te 
problemy w fundacji zatrudniającej 124 
pracowników; wzywa Komisję do trwałego 
usunięcia braków w polityce 
informacyjnej ETF za pomocą 
odpowiednich środków nadzoru;

Or. de

Poprawka 3
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest zaniepokojony stwierdzeniami 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego dotyczącymi braku 
przejrzystości w doborze personelu; uważa 
to za poważne uchybienie i żąda rzetelnego 
wyjaśnienia okoliczności faktycznych;
zauważa, że Unia Europejska przywiązuje 
do takich spraw szczególne znaczenie oraz 
że takie uchybienia mogą naruszyć jej 
publiczny prestiż, a także zaznacza, że 
dobór personelu stale podlega tym samym 
przepisom z uwagi na równość szans;
zastanawia się, od kiedy występują te 
problemy w fundacji zatrudniającej 124 
pracowników;

3. jest zaniepokojony stwierdzeniami 
Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego dotyczącymi braku 
przejrzystości w doborze personelu; uważa 
to za poważne uchybienie i żąda rzetelnego 
wyjaśnienia okoliczności faktycznych;
zwraca uwagę na wytyczne UE dla 
zatrudnienia, w szczególności na 
dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 
listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne 
warunki ramowe równego traktowania w 
zakresie zatrudnienia i pracy, w 
odniesieniu do kryteriów selekcji i 
naboru; oczekuje, że wszystkie agencje 
UE zastosują się przynajmniej do tych 
wytycznych, oraz wzywa fundację, żeby 
dała przykład, wdrażając w przyszłości 
uczciwe, przejrzyste i wszechstronne 
procedury naboru;

Or. en
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Poprawka 4
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przyjmuje do wiadomości, że fundacja 
podejmie działania, żeby zagwarantować w 
przyszłości niezbędną przejrzystość i 
możliwość poddania ocenie prawidłowości 
doboru personelu, oraz żąda w tej sprawie 
rzetelnych informacji;

4. z zadowoleniem przyjmuje, że fundacja 
podejmie działania, żeby zagwarantować w 
przyszłości niezbędną przejrzystość i 
możliwość poddania ocenie prawidłowości 
doboru personelu;

Or. fr

Poprawka 5
Ingeborg Gräßle

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z uwagi na powiązaną tematykę wzywa 
do ścisłej współpracy i synergii między 
ETF i CEDEFOP oraz zwraca się do obu 
dyrektorów o regularne udzielanie 
informacji w sprawozdaniach z 
działalności.

5. z zadowoleniem przyjmuje odnowienie 
umowy o współpracy między ETF i 
CEDEFOP w 2009 r.; żąda od obu agencji 
przedstawienia szczegółowego 
sprawozdania monitorującego 
dotyczącego umowy o współpracy w
sprawozdaniach z działalności za 2009 r.; 

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. z uwagi na powiązaną tematykę wzywa 
do ścisłej współpracy i synergii między 
ETF i CEDEFOP oraz zwraca się do obu 
dyrektorów o regularne udzielanie 
informacji w sprawozdaniach z 
działalności.

5. z uwagi na powiązaną tematykę z 
zadowoleniem przyjmuje ścisłą 
współpracę i synergię między ETF i 
CEDEFOP.

Or. fr


