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

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua apreensão com as 
observações do Tribunal de Contas no 
tocante à falta de transparência nos 
procedimentos de selecção do pessoal; 
considera que se trata de um facto grave e 
exige um completo esclarecimento a este 
respeito; ; relembra o quanto a União 
Europeia é sensível a esta questão e 
assinala os danos para a sua reputação 
que daí poderão resultar;  afirma que os 
procedimentos de selecção do pessoal, por 
razões de igualdade de oportunidades, 
estão sempre subordinados às mesmas 
regras; coloca a questão de saber desde 
quando existirão estes problemas na 
Fundação que conta com 124 
trabalhadores;

Suprimido

Or. fr

Alteração 2
Ingeborg Gräßle

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua apreensão com as 
observações do Tribunal de Contas no 
tocante à falta de transparência nos 
procedimentos de selecção do pessoal; 
considera que se trata de um facto grave e
exige um completo esclarecimento a este 
respeito; relembra o quanto a União 
Europeia é sensível a esta questão e 

3. Manifesta a sua apreensão com as 
observações do Tribunal de Contas no 
tocante à falta de transparência nos 
procedimentos de selecção do pessoal e 
com a intervenção do Organismo de Luta 
Antifraude (OLAF); considera que se trata 
de um facto grave, exige um completo 
esclarecimento a este respeito e solicita um 
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assinala os danos para a sua reputação que 
daí poderão resultar; afirma que os 
procedimentos de selecção do pessoal, por 
razões de igualdade de oportunidades, 
estão sempre subordinados às mesmas 
regras;  coloca a questão de saber desde 
quando existirão estes problemas na 
Fundação que conta com 124 
trabalhadores;

relatório pormenorizado da Comissão 
sobre a situação dos dossiês submetidos 
ao OLAF (ETF/REC/08/08 e 
ETF/IAJM/09/01); relembra o quanto a 
União Europeia é sensível a esta questão e 
assinala os danos para a sua reputação que 
daí poderão resultar; afirma que os 
procedimentos de selecção do pessoal, por 
razões de igualdade de oportunidades, 
estão sempre subordinados às mesmas 
regras;  coloca a questão de saber desde 
quando existirão estes problemas na 
Fundação que conta com 124 
trabalhadores; solicita à Comissão que 
corrija de forma duradoura as anomalias 
detectadas na política de informação da 
FEF através de medidas apropriadas no 
domínio da supervisão;

Or. de

Alteração 3
Marian Harkin

Projecto de parecer
N.º 3

Projecto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua apreensão com as 
observações do Tribunal de Contas no 
tocante à falta de transparência nos 
procedimentos de selecção do pessoal; 
considera que se trata de um facto grave e 
exige um completo esclarecimento a este 
respeito; relembra o quanto a União 
Europeia é sensível a esta questão e 
assinala os danos para a sua reputação 
que daí poderão resultar; afirma que os 
procedimentos de selecção do pessoal, por 
razões de igualdade de oportunidades, 
estão sempre subordinados às mesmas 
regras; coloca a questão de saber desde 
quando existirão estes problemas na 

3. Manifesta a sua apreensão com as 
observações do Tribunal de Contas no 
tocante à falta de transparência nos 
procedimentos de selecção do pessoal; 
considera que se trata de um facto grave e 
exige um completo esclarecimento a este 
respeito; relembra as Orientações da UE 
para o Emprego e, em particular, a 
Directiva 2000/78/CE, de 27 de Novembro 
de 2000, que estabelece um quadro geral 
de igualdade de tratamento no emprego e 
na actividade profissional1 no que diz 
respeito aos critérios de selecção e ao 
recrutamento; espera que todas as 
agências da UE adiram, no mínimo, a 

                                               
1 JO L 303 de 02.12.00, p. 16.
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Fundação que conta com 124 
trabalhadores;

essas orientações e solicita à Fundação 
que dê o exemplo através da 
implementação de processos de 
recrutamento justos, transparentes e 
abrangentes no futuro;

Or. en

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

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Toma nota de que a Fundação tomará 
medidas para garantir, no futuro, a
transparência necessária e as possibilidades 
de avaliação no tocante à legalidade dos 
procedimentos de selecção do pessoal e 
exige informações a este respeito;

4. Regista com satisfação que a Fundação 
tomará medidas para garantir a 
transparência necessária e as possibilidades 
de avaliação no tocante à legalidade dos 
procedimentos de selecção do pessoal;

Or. fr

Alteração 5
Ingeborg Gräßle

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Exige, tendo em conta a proximidade 
dos domínios tratados, uma cooperação e 
uma coordenação estreitas entre a FEF e o 
CEDEFOP e solicita uma informação 
regular no relatório de actividades de 
ambos os directores.

5. Congratula-se com a renovação do 
acordo de cooperação entre a FEF e o 
CEDEFOP em 2009; exige das duas 
agências um relatório de 
acompanhamento detalhado sobre o 
acordo de cooperação no relatório de 
actividades de 2009. 

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

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. Exige, tendo em conta a proximidade 
dos domínios tratados, uma cooperação e 
uma coordenação estreitas entre a FEF e o 
CEDEFOP e solicita uma informação 
regular no relatório de actividades de 
ambos os directores. 

5. Saúda, tendo em conta a proximidade 
dos domínios tratados, a cooperação e a
coordenação estreitas entre a FEF e o 
CEDEFOP.

Or. fr


