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Predlog spremembe 1
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je zaskrbljen nad ugotovitvami 
Evropskega računskega sodišča glede 
pomanjkanja preglednosti pri postopku 
izbora osebja; meni, da gre za resno 
kršitev in zahteva temeljito preiskavo tega 
ravnanja; opozarja na občutljivost te 
problematike in morebiten upad ugleda 
Evropske unije ter spominja, da morajo 
pri postopkih izbora osebja zaradi enakih 
možnosti vedno veljati ista pravila; se 
sprašuje, kdaj so se pojavile te težave v 
fundaciji s 124 zaposlenimi;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 2
Ingeborg Gräßle

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je zaskrbljen nad ugotovitvami 
Evropskega računskega sodišča glede 
pomanjkanja preglednosti pri postopku 
izbora osebja; meni, da gre za resno kršitev 
in zahteva temeljito preiskavo tega 
ravnanja; opozarja na občutljivost te 
problematike in morebiten upad ugleda 
Evropske unije ter spominja, da morajo pri 
postopkih izbora osebja zaradi enakih 
možnosti vedno veljati ista pravila; se 
sprašuje, kdaj so se pojavile te težave v 
fundaciji s 124 zaposlenimi;

3. je zaskrbljen nad ugotovitvami 
Evropskega računskega sodišča glede 
pomanjkanja preglednosti pri postopku 
izbora osebja in nad vključitvijo 
Evropskega urada za boj proti goljufijam 
(OLAF); meni, da gre za resno kršitev in 
zahteva temeljito preiskavo tega ravnanja 
ter podrobno poročilo Komisije o stanju 
zadev ETF/REC/08/08 in 
ETF/IAJM/09/01, ki jih obravnava 
OLAF; opozarja na občutljivost te 
problematike in morebiten upad ugleda 
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Evropske unije ter spominja, da morajo pri 
postopkih izbora osebja zaradi enakih 
možnosti vedno veljati ista pravila; se 
sprašuje, kdaj so se pojavile te težave v 
fundaciji s 124 zaposlenimi; poziva 
Komisijo, naj z ustreznimi nadzornimi 
ukrepi trajno odpravi nepravilnosti v 
informacijski politiki Evropske fundacije 
za usposabljanje;

Or. de

Predlog spremembe 3
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je zaskrbljen nad ugotovitvami 
Evropskega računskega sodišča glede 
pomanjkanja preglednosti pri postopku 
izbora osebja; meni, da gre za resno kršitev 
in zahteva temeljito preiskavo tega 
ravnanja; opozarja na občutljivost te 
problematike in morebiten upad ugleda 
Evropske unije ter spominja, da morajo 
pri postopkih izbora osebja zaradi enakih 
možnosti vedno veljati ista pravila; se 
sprašuje, kdaj so se pojavile te težave v 
fundaciji s 124 zaposlenimi;

3. je zaskrbljen nad ugotovitvami 
Evropskega računskega sodišča glede 
pomanjkanja preglednosti pri postopku
izbora osebja; meni, da gre za resno kršitev 
in zahteva temeljito preiskavo tega 
ravnanja; opozarja na smernice za 
zaposlovanje EU in zlasti na Direktivo 
Sveta 200/78/ES z dne 27. novembra 2000 
o splošnih okvirih enakega obravnavanja 
pri zaposlovanju in delu1 glede izbirnih 
meril in zaposlovanja; pričakuje, da bodo 
vse agencije EU vsaj minimalno 
upoštevale te smernice in poziva 
fundacijo, naj da v prihodnosti zgled z 
izvajanjem poštenih, preglednih in 
celovitih postopkov zaposlovanja;

Or. en

                                               
1 UL L 303, 2.12.2000, str. 16.
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Predlog spremembe 4
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo, 
Jean Lambert

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je seznanjen s tem, da naj bi fundacija 
sprejela ukrepe, s katerimi namerava v 
prihodnje zagotoviti potrebno preglednost 
in možnost ocenjevanja zakonitosti 
postopkov izbora osebja, in zahteva 
oprijemljive informacije v zvezi s tem;

4. z zadovoljstvom ugotavlja, da naj bi 
fundacija sprejela ukrepe, s katerimi 
namerava zagotoviti potrebno preglednost 
in možnost ocenjevanja zakonitosti 
postopkov izbora osebja;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Ingeborg Gräßle

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. z ozirom na sorodno tematiko zahteva 
tesno sodelovanje in sinergijo med 
Evropsko fundacijo za usposabljanje in 
Evropskim centrom za razvoj poklicnega 
usposabljanja ter prosi za redne 
informacije v poročilu o dejavnostih obeh 
direktorjev.

5. je zadovoljen z obnovitvijo sporazuma o 
sodelovanju med Evropsko fundacijo za 
usposabljanje in Evropskim centrom za 
razvoj poklicnega usposabljanja v letu 
2009; od obeh agencij zahteva podrobno 
poročilo o izvajanju sporazuma o 
sodelovanju v poročilu o dejavnostih 2009.

Or. de

Predlog spremembe 6
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. z ozirom na sorodno tematiko zahteva
tesno sodelovanje in sinergijo med 
Evropsko fundacijo za usposabljanje in 
Evropskim centrom za razvoj poklicnega 
usposabljanja ter prosi za redne 
informacije v poročilu o dejavnostih obeh 
direktorjev.

5. z ozirom na sorodno tematiko pozdravlja
tesno sodelovanje in sinergijo med 
Evropsko fundacijo za usposabljanje in 
Evropskim centrom za razvoj poklicnega 
usposabljanja.

Or. fr


