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3

meg lévéngyőződve aköz\ekedésbiztonság és a magas színvonalűközűti
fuvarozás i szolgáItatás fonto s s ág áról,

9

fejleszteni kívánva hivatásos gépkocsivezetők és a fuvaroző váIlaikozók
szakmai képzés ének színvo nalát Franc i aor szágb an é s M agyarország on

3

tekintettel arra, hogy az aktiv partneri kapcsolat a két szakmai szervezet
között elengedhetetlen része a magas színvonalú képzésiszolgáItatások
nffitásának,

3

emlékeztetve arra, hogy az Európai Uniónak elsődleges prioritása az

9

elismerve a francia és a magyar képző szervezetek közötti kapcsolatok
j av ításának szüks é ge s s é gét, köze
ebbrő 1 a szakm aí tapasztal atc s eré t

oktatási tenil et nemzetközi kap c solatainak fej le sztése,

1

3

árufuvarozásban a francia-magyar viszonylatban
alkalmazandó képzésifeltételek szükséges egy szintre hozatalát,

kiemelve

a közúti

és az előzőeket figyelembe véveo az aláírők megállapodnak abban, hogy:

C

kompetenciájukat és a rendelkezésükre álIő eszközöket felhasználva
képzésiintézményeikközötti aktív partneri viszony aIapjait hozzák létre
és e lőseg ítlk az intézmények,oktatóik és di ákj aik közötti együttműködé st,

3

megkönnyítik a tananyagok és képzésimódszerek kölcsönös
tanár - és diákcseréket,

cseréjét,a

átadják egymásnak tapasztalataikat az Eurőpai Parlament és a Tanács
20 03 l 5 9 lEK irányelvének b evezetésével kapc solatban

új szakmai

szakmai segítséget,tanácsokat nyújtanak egymásnak
elkép zelés e ik, s traté g iáik ki fej

1

e s

zté s éb en

O törekszenek arta, hogy az Európai IJnió különböző
lehetőségeit közö

se

n használják

ki

támogatási

Ezen kiildetések jó véghezvitele érdekében a két szervezet mindegyike egy
felelőst jelal ki az üg,,ek vitelére, akinek feladata a hivatalos találkozók

alkalmával,

de legalább

évente egyszer számot adni

munkálatokról és az elért eredményelcről.

a

megkezdett

Ez a jeg1,,zőkönyv Franciaország és Mag1,,arország kazúti kózlekedési

képzésiágazatai szalctnaközi kapcsolatai harmonizációja fejlesztésének
keretéb en keletkez ett.

Budapest, 2005. 02. 2l,
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