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

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet oroar sig över att 
revisionsrätten konstaterat bristande 
transparens i förfarandet för urval av 
personal. Parlamentet anser att dessa 
brister är allvarliga, och kräver en 
uttömlig redogörelse för situationen. 
Parlamentet påpekar att detta är en 
känslig fråga som skulle kunna leda till 
att EU:s anseende skadas, och att man för 
att trygga lika möjligheter alltid måste 
tillämpa samma regler på förfarandet för 
urval av personal. Parlamentet skulle vilja 
veta hur länge stiftelsen med sina 124 
anställda har haft detta problem.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 2
Ingeborg Gräßle

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet oroar sig över att 
revisionsrätten konstaterat bristande 
transparens i förfarandet för urval av 
personal. Parlamentet anser att dessa 
brister är allvarliga, och kräver en uttömlig 
redogörelse för situationen. Parlamentet 
påpekar att detta är en känslig fråga som 
skulle kunna leda till att EU:s anseende 
skadas, och att man för att trygga lika 
möjligheter alltid måste tillämpa samma 
regler på förfarandet för urval av personal. 
Parlamentet skulle vilja veta hur länge 

3. Europaparlamentet oroar sig över att 
revisionsrätten konstaterat bristande 
transparens i förfarandet för urval av 
personal och över att Europeiska byrån 
för bedrägeribekämpning (OLAF) har 
behövt kopplas in. Parlamentet anser att 
dessa brister är allvarliga, och kräver en 
uttömlig redogörelse för situationen samt 
en utförlig rapport från kommissionen om 
utvecklingen i de fall som lagts fram inför 
OLAF, ETF/REC/08/08 och 
ETF/IAJM/09/01. Parlamentet påpekar att 
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stiftelsen med sina 124 anställda har haft 
detta problem.

detta är en känslig fråga som skulle kunna 
leda till att EU:s anseende skadas, och att 
man för att trygga lika möjligheter alltid 
måste tillämpa samma regler på förfarandet 
för urval av personal. Parlamentet skulle 
vilja veta hur länge stiftelsen med sina 
124 anställda har haft detta problem. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
varaktigt undanröja missförhållandena i 
ETF:s informationspolitik genom 
lämpliga kontrollåtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 3
Marian Harkin

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet oroar sig över att 
revisionsrätten konstaterat bristande 
transparens i förfarandet för urval av 
personal. Parlamentet anser att dessa 
brister är allvarliga, och kräver en uttömlig 
redogörelse för situationen. Parlamentet 
påpekar att detta är en känslig fråga som 
skulle kunna leda till att EU:s anseende 
skadas, och att man för att trygga lika 
möjligheter alltid måste tillämpa samma 
regler på förfarandet för urval av 
personal. Parlamentet skulle vilja veta hur 
länge stiftelsen med sina 124 anställda 
har haft detta problem.

3. Europaparlamentet oroar sig över att 
revisionsrätten konstaterat bristande 
transparens i förfarandet för urval av 
personal. Parlamentet anser att dessa 
brister är allvarliga, och kräver en uttömlig 
redogörelse för situationen. Parlamentet 
önskar, i fråga om urvalskriterier och 
rekrytering, framhålla 
EU:s sysselsättningsriktlinjer och i 
synnerhet rådets direktiv 2000/78/EG av 
den 27 november 2000 om inrättande av 
en allmän ram för likabehandling1.
Parlamentet förväntar sig att alla 
EU-byråer åtminstone följer dessa 
riktlinjer, och uppmanar stiftelsen att 
föregå med gott exempel genom att i 
framtiden införa rättvisa, transparenta 
och heltäckande rekryteringsförfaranden.

Or. en

                                               
1 EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
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Ändringsförslag 4
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att stiftelsen 
kommer att vidta åtgärder för att i 
framtiden garantera nödvändig insyn i 
rekryteringsförfarandet och möjligheter att 
bedöma om förfarandet är korrekt, och 
kräver konkret information om denna 
fråga.

4. Europaparlamentet konstaterar med 
glädje att stiftelsen kommer att vidta 
åtgärder för att i framtiden garantera 
nödvändig insyn i rekryteringsförfarandet 
och möjligheter att bedöma om förfarandet 
är korrekt.

Or. fr

Ändringsförslag 5
Ingeborg Gräßle

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Med hänsyn till Cedefops och 
ETF:s likartade verksamhetsområden 
efterlyser Europaparlamentet ett nära 
samarbete och utveckling av synergier 
mellan dessa organ och begär 
regelbunden information i de båda 
direktörernas verksamhetsrapporter.

5. Europaparlamentet gläder sig över det 
förnyade samarbetsavtalet mellan ETF 
och Cedefop 2009. Parlamentet uppmanar 
båda byråer att lämna en utförlig 
uppföljningsrapport om samarbetsavtalet i 
sina verksamhetsrapporter för 2009.

Or. de

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

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Med hänsyn till Cedefops och 5. Med hänsyn till Cedefops och 
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ETF:s likartade verksamhetsområden 
efterlyser Europaparlamentet ett nära 
samarbete och utveckling av synergier 
mellan dessa organ och begär regelbunden 
information i de båda direktörernas 
verksamhetsrapporter.

ETF:s likartade verksamhetsområden 
gläder sig Europaparlamentet över det nära 
samarbetet och utvecklingen av synergier 
mellan dessa organ och begär regelbunden 
information i de båda direktörernas 
verksamhetsrapporter.

Or. fr


