Звіт Радника ЄАТА з етики, липень 2016


	Дві основні пропозиції були підготовлені мною в процесі консультації із широким колом людей. Це коло включало Консультативну групу з питань етики (Ethics Consultative Group), Виконавчий комітет ЄАТА (EATA Executive), ряд членів різних національних асоціацій, а також консультанта поза спільнотою ТА.


	Ці пропозиції були представлені Виконавчому комітету ЄАТА з рекомендацією від мене задля офіційного прийняття як стратегії і практики ЄАТА на засіданні Ради в липні 2015 року. Через несподівані ускладнення Рада не змогла схвалити ці пропозиції, тому зараз вони подані повторно для розгляду на засіданні Ради в липні 2016 року. Я додав їх до звіту у вигляді окремих документів.


	Перша пропозиція стосується впровадження Ради з перегляду етичних ситуацій (Ethical Review Panel), що дозволить ЄАТА бути апеляційною інстанцією для членів афілійованих організацій. Це є необхідним у випадку, коли зацікавлені сторони вважають, що афілійовані організації, у процесі слухання та розгляду скарг, не діяли відповідно до власних процедур та настанов, або коли їхні власні етичні кодекси, процедури та протоколи виявляються непридатними на практиці. У такому разі, ЄАТА буде вимагати від афілійованої організації провести перегляд скарги і / або внести правки до їхніх кодексів, протоколів та процедур.


	Друга пропозиція стосується наявності у самої ЄАТА чітких протоколів і практик для розгляду скарг щодо членів ЄАТА, які ведуть справи ЄАТА. Ці настанови будуть корисні також для будь-якої афілійованій організації, у якої їх ще немає, оскільки вони можуть бути легко адаптовані відповідно до вимог національної організації.


	Я перевірив статут, запропонований PTAT для приєднання до ЄАТА.


	Я брав активну участь у роботі Спеціальної групи щодо членства (EATA Membership Task Force).


	Я мав справу з низкою питань, що стосувалися етичної / професійної практик 




Майбутні напрями розвитку


	Бути доступними для афілійованих організацій, щоби допомагати їм розробляти власні протоколи та процедури розгляду скарг.


	Розробити протоколи і практики для Спеціальної групи ЄАТА щодо членства.


	Впровадити структуру Ради з перегляду етичних ситуацій.


	Обговорити з PTSC розробку більш змістовних екзаменаційних шкал щодо етики для іспитів TSTA.
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