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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo,
Jean Lambert

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. vyjadruje znepokojenie nad zisteniami 
Dvora audítorov v súvislosti 
s nedostatočnou transparentnosťou pri 
výbere personálu; považuje tieto zistenia 
za závažné a žiada o dôkladné objasnenie 
týchto skutočností; poukazuje na citlivosť 
a možnú stratu dobrého mena Európskej 
únie a na to, že výber personálu podlieha 
z dôvodu zabezpečenia rovnakých 
príležitostí vždy rovnakým pravidlám; 
kladie si otázku, odkedy tieto problémy 
v nadácii so 124 pracovníkmi trvajú;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Ingeborg Gräßle

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. vyjadruje znepokojenie nad zisteniami 
Dvora audítorov v súvislosti 
s nedostatočnou transparentnosťou pri 
výbere personálu; považuje tieto zistenia za 
závažné a žiada o dôkladné objasnenie 
týchto skutočností; poukazuje na citlivosť 
a možnú stratu dobrého mena Európskej 
únie a na to, že výber personálu podlieha 
z dôvodu zabezpečenia rovnakých 
príležitostí vždy rovnakým pravidlám; 
kladie si otázku, odkedy tieto problémy 
v nadácii so 124 pracovníkmi trvajú;

3. vyjadruje znepokojenie nad zisteniami 
Dvora audítorov v súvislosti 
s nedostatočnou transparentnosťou pri 
výbere personálu a nad zainteresovaním 
Európskeho úradu pre boj proti 
podvodom (OLAF); považuje tieto zistenia 
za závažné a žiada o dôkladné objasnenie 
týchto skutočností a o predloženie 
podrobnej správy Komisie o vývoji v 
prípadoch ETF/REC/08/08 a 
ETF/IAJM/09/01, ktorými sa zaoberá 
OLAF; poukazuje na citlivosť a možnú 
stratu dobrého mena Európskej únie a na 
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to, že výber personálu podlieha z dôvodu 
zabezpečenia rovnakých príležitostí vždy 
rovnakým pravidlám; kladie si otázku, 
odkedy tieto problémy v nadácii so 124 
pracovníkmi trvajú; žiada Komisiu, aby 
natrvalo odstránila nedostatky 
v informačnej politike ETF 
prostredníctvom vhodných opatrení 
v oblasti dohľadu;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. vyjadruje znepokojenie nad zisteniami 
Dvora audítorov v súvislosti 
s nedostatočnou transparentnosťou pri 
výbere personálu; považuje tieto zistenia za 
závažné a žiada o dôkladné objasnenie 
týchto skutočností; poukazuje na citlivosť 
a možnú stratu dobrého mena Európskej 
únie a na to, že výber personálu podlieha 
z dôvodu zabezpečenia rovnakých 
príležitostí vždy rovnakým pravidlám;
kladie si otázku, odkedy tieto problémy 
v nadácii so 124 pracovníkmi trvajú;

3. vyjadruje znepokojenie nad zisteniami 
Dvora audítorov v súvislosti 
s nedostatočnou transparentnosťou pri 
výbere personálu; považuje tieto zistenia za 
závažné a žiada o dôkladné objasnenie 
týchto skutočností; v súvislosti s kritériami 
výberu a prijímaním personálu dáva do 
pozornosti usmernenia pre zamestnanosť 
EÚ, a najmä smernicu Rady 2000/78/ES 
z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje 
všeobecný rámec pre rovnaké 
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní1;
očakáva od všetkých agentúr, že sa budú 
riadiť minimálne týmito usmerneniami, 
a vyzýva nadáciu, aby išla príkladom 
a v budúcnosti zaviedla spravodlivé, 
transparentné a jednotné postupy 
prijímania zamestnancov;

Or. en

                                               
1 Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo,
Jean Lambert

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. berie na vedomie, že nadácia prijala 
opatrenia na zabezpečenie potrebnej 
transparentnosti a hodnotenia riadneho 
vykonávania postupu prijímania 
zamestnancov v budúcnosti a žiada 
o relevantné informácie na túto tému;

4. s uspokojením konštatuje, že nadácia 
prijala opatrenia na zabezpečenie potrebnej 
transparentnosti a hodnotenia riadneho 
vykonávania postupu prijímania 
zamestnancov;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Ingeborg Gräßle

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. vzhľadom na príbuznosť tematických 
oblastí žiada úzku spoluprácu a synergie
medzi ETF a CEDEFOP a žiada 
o pravidelné informácie v správach
o činnosti oboch riaditeľov.

5. víta obnovenie dohody o spolupráci
medzi ETF a CEDEFOP v roku 2009; od 
oboch agentúr žiada podrobnú 
hodnotiacu správu o dohode o spolupráci 
v rámci správy o činnosti za rok 2009. 

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. vzhľadom na príbuznosť tematických 
oblastí žiada úzku spoluprácu a synergie

5. vzhľadom na príbuznosť tematických 
oblastí víta úzku spoluprácu a vytvorenie 
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medzi ETF a CEDEFOP a žiada 
o pravidelné informácie v správach 
o činnosti oboch riaditeľov. 

synergií medzi ETF a CEDEFOP.

Or. fr


