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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine. 
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării Directivei Parlamentului 
European și a Consiliului privind înființarea Fundației Europene de Formare 
(reformare)
(11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția comună a Consiliului (11263/4/2008 – C6-0422/2008),

– având în vedere poziția sa în prima lectură1 referitoare la propunerea Comisiei prezentată 
Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0443),

– având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2007)0707,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale (A6-0473/2008),

1. aprobă poziția comună;

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția comună;

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, 
în conformitate cu articolul 254 alineatul (1) din Tratatul CE;

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 
îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul 
General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

1 Texte adoptate la 22.5.2008, P6_TA(2008)0227.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Procedură
La 14 mai 2008, PE a ajuns la un acord cu Consiliul cu privire la textul noului regulament. Ca 
urmare a faptului că, la 22 mai 2008, au fost adoptate amendamente în plen care au venit în 
contradicție cu acest acord, o a doua lectură a devenit necesară. Poziția comună a Consiliului 
a fost anunțată în plen la 20 noiembrie 2008 și este identică cu acordul la care s-a ajuns în mai 
2008, cu excepția unor modificări de natură lingvistică.
Între timp, majoritatea grupurilor politice care alcătuiesc comisia EMPL și-au confirmat 
angajamentul față de acordul din mai cu Consiliul.
În consecință, poziția comună poate fi adoptată fără amendamente.

Conținut
Poziția comună include multe dintre amendamentele comisiei EMPL. Principalele modificări 
aduse propunerii Comisiei privesc domeniul de aplicare al prezentului regulament, funcțiile 
agenției, dispozițiile generale, consiliului de conducere și numirea directorului ETF.

Problemele legate de modalitatea de consolidare a relației dintre EP și agenție, precum și a 
reprezentării PE în consiliul de conducere al agenției au fost rezolvate. Articolul 7 prevede, ca 
parte a consiliului de conducere, „trei experți fără drept de vot numiți de Parlamentul 
European”. Parlamentul poate numi fie persoane din exterior, fie deputați în PE, rămânând la 
latitudinea acestuia să își aleagă nivelul preferat de reprezentare în consiliul de conducere. În 
plus, înainte de a fi numit în funcție, candidatul selectat de către consiliul de conducere este 
invitat să se adreseze comisiei/comisiilor competente a(ale) Parlamentului European și să 
răspundă întrebărilor puse de membrii acesteia/acestora (articolul 10). 

Mai mult, textul asupră căruia s-a căzut de acord reia în mare parte propunerea Comisiei de a 
extinde mandatul tematic al ETF pentru a acoperi dezvoltarea capitalului uman, în special 
educarea și formarea din perspectiva învățării continue, precum și chestiunile conexe privind 
piața muncii.

În sfârșit, aria de acțiune a ETF a fost actualizată și redefinită în funcție de noile instrumente 
și politici ale Uniunii Europene în domeniul relațiilor externe . Potrivit raportului dlui 
Lehideux, a devenit posibilă o procedură mai flexibilă, care să permită fundației să ia măsuri 
în afara ariilor specificate la articolul 1 alineatul (1) literele (a) și (b).
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