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ADVIES VAN DE COMMISSIE 

over het herziene ontwerp-reglement van orde van de raad van bestuur van 
het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding 

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 

Overwegende hetgeen volgt, 

(1) Artikel 5, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 337/75 houdende 
oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding1 bepaalt dat “de raad van bestuur zijn huishoudelijk 
reglement vaststelt, dat van kracht wordt nadat het door de Raad op advies van 
de Commissie is goedgekeurd”. 

(2) De Raad heeft het oorspronkelijke reglement van orde van het Centrum in 
1976 goedgekeurd. 

(3) Verordening (EG) nr. 2051/2004 van de Raad van 25 oktober 2004 heeft de rol 
van de raad van bestuur en van het uitvoerend bureau ingrijpend gewijzigd. 

(4) De raad van bestuur van Cedefop heeft daarom beslist het oorspronkelijke 
reglement van orde te wijzigen. 

(5) De raad van bestuur van Cedefop heeft het gewijzigde ontwerp-reglement van 
orde in september 2005 goedgekeurd. 

(6) De directeur heeft in een brief van 23 september 2005 het herziene ontwerp-
reglement van orde namens de raad van bestuur van Cedefop bij de Commissie 
ingediend en gevraagd het nieuwe ontwerp-reglement van orde ter 
goedkeuring naar de Raad te zenden. 

(7) Het herziene ontwerp-reglement van orde is zodanig gewijzigd dat het in 
overeenstemming is met de wijzigingen die bij Verordening nr. 2051/2004 van 
de Raad aan de oprichtingsverordening van Cedefop zijn aangebracht. 

                                                 
1 PB L 39 van 13.2.1975. 
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Op grond van deze overwegingen geeft de Commissie een gunstig advies over het 
bijgevoegde ontwerp-reglement van orde van de raad van bestuur van het Europees 
Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding. 

Dit advies is gericht aan de Raad van de Europese Unie. 

Gedaan te Brussel, 

 Voor de Commissie 
 Ján Figel’ 
 Lid van de Commissie 




