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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă îngrijorarea în legătură cu 
constatările CCE referitoare la lipsa de 
transparență în procedurile de selecție a 
personalului; consideră că acest lucru 
este grav și solicită clarificarea completă 
a acestui subiect; atrage atenția asupra 
caracterului sensibil al subiectului și 
asupra posibilei afectări a imaginii 
Uniunii Europene, precum și asupra 
faptului că procedurile de selecție a 
personalului se supun în permanență 
acelorași reguli în scopul garantării unor 
șanse egale; se întreabă de când există 
problemele respective în fundație, care 
numără 124 de angajați;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 2
Ingeborg Gräßle

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă îngrijorarea în legătură cu 
constatările CCE referitoare la lipsa de 
transparență în procedurile de selecție a 
personalului; consideră că acest lucru este 
grav și solicită clarificarea completă a 
acestui subiect; atrage atenția asupra 
caracterului sensibil al subiectului și asupra 
posibilei afectări a imaginii Uniunii 
Europene, precum și asupra faptului că 
procedurile de selecție a personalului se 

3. își exprimă îngrijorarea în legătură cu 
constatările CCE referitoare la lipsa de 
transparență în procedurile de selecție a 
personalului și în legătură cu intervenția 
Oficiului European de Luptă Antifraudă 
(OLAF); consideră că acest lucru este grav 
și solicită clarificarea completă a acestui 
subiect, precum și un raport detaliat al 
Comisiei privind stadiul actual al anchetei 
OLAF în legătură cu dosarele 
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supun în permanență acelorași reguli în 
scopul garantării unor șanse egale; se 
întreabă de când există problemele 
respective în fundație, care numără 124 de 
angajați;

ETF/REC/08/08 și ETF/IAJM/09/01; 
atrage atenția asupra caracterului sensibil al 
subiectului și asupra posibilei afectări a 
imaginii Uniunii Europene, precum și 
asupra faptului că procedurile de selecție a 
personalului se supun în permanență 
acelorași reguli în scopul garantării unor 
șanse egale; se întreabă de când există 
problemele respective în fundație, care 
numără 124 de angajați; solicită Comisiei 
să remedieze în mod durabil deficiențele 
din cadrul politicii ETF de informare prin 
măsuri adecvate de supraveghere;

Or. de

Amendamentul 3
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. își exprimă îngrijorarea în legătură cu 
constatările CCE referitoare la lipsa de 
transparență în procedurile de selecție a 
personalului; consideră că acest lucru este 
grav și solicită clarificarea completă a 
acestui subiect; atrage atenția asupra
caracterului sensibil al subiectului și 
asupra posibilei afectări a imaginii 
Uniunii Europene, precum și asupra 
faptului că procedurile de selecție a 
personalului se supun în permanență 
acelorași reguli în scopul garantării unor 
șanse egale; se întreabă de când există 
problemele respective în fundație, care 
numără 124 de angajați;

3. își exprimă îngrijorarea în legătură cu 
constatările CCE referitoare la lipsa de 
transparență în procedurile de selecție a 
personalului; consideră că acest lucru este 
grav și solicită clarificarea completă a 
acestui subiect; în privința criteriilor de 
selecție și a recrutării, atrage atenția 
asupra liniilor directoare ale UE privind 
ocuparea forței de muncă și, în special, 
asupra Directivei 2000/78/CE a 
Consiliului din 27 noiembrie 2000 de 
creare a unui cadru general în favoarea 
egalității de tratament în ceea ce privește 
încadrarea în muncă și ocuparea forței de 
muncă1; așteaptă ca toate agențiile UE să 
adere cel puțin la liniile directoare 
respective și invită Fundația să dea un 
exemplu prin aplicarea în viitor a unor 
proceduri de recrutare corecte, 
transparente și cuprinzătoare;

                                               
1 JO L 303, 2.12.2000, p. 16.
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Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că fundația afirmă că a 
luat măsuri pentru a garanta transparența 
necesară și posibilitatea evaluării cu privire 
la corectitudinea procedurii de recrutare a 
personalului în viitor și solicită informații 
pertinente referitoare la această 
chestiune;

4. constată cu satisfacție că Fundația
afirmă că a luat măsuri pentru a garanta 
transparența necesară și posibilitatea 
evaluării cu privire la corectitudinea 
procedurii de recrutare;

Or. fr

Amendamentul 5
Ingeborg Gräßle

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită o colaborare strânsă și sinergii 
între ETF și CEDEFOP, date fiind 
tematicile înrudite, precum și informații 
regulate în rapoartele de activitate ale 
celor doi directori.

5. salută reînnoirea acordului de
colaborare dintre ETF și CEDEFOP în 
2009; solicită ambelor agenții includerea 
în rapoartele lor de activitate pentru 2009 
a unui raport detaliat privind măsurile 
luate ca urmare a acordului de 
colaborare;

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită o colaborare strânsă și sinergii 
între ETF și CEDEFOP, date fiind 
tematicile înrudite, precum și informații 
regulate în rapoartele de activitate ale 
celor doi directori.

5. salută colaborarea strânsă și sinergiile 
dintre ETF și CEDEFOP, date fiind 
tematicile înrudite.

Or. fr


