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Pozměňovací návrh 1
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ilda Figueiredo

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyjadřuje svou nespokojenost se 
stagnací v oblasti personálního řízení, 
neboť cíle pro zaměstnance a ukazatele 
výkonnosti nejsou měřitelné a neorientují 
se na výsledky; očekává, že v této oblasti, 
která má pro identitu agentury zásadní 
význam, dojde k pokroku, a požaduje, aby 
byl o této problematice informován; 

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. poukazuje na to, že centrum zaměstnává 
128 osob a že v roce 2009 zavedlo systém 
měření výkonnosti; očekává, že mu budou 
sděleny výsledky, jež tento systém přinese; 
upozorňuje na to, že počet zaměstnanců 
centra neustále roste; 

6. poukazuje na to, že centrum zaměstnává 
128 osob a že v roce 2009 zavedlo systém 
měření výkonnosti; očekává, že mu budou 
sděleny výsledky, jež tento systém přinese;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Ingeborg Gräßle

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vzhledem k tomu, že oblasti působnosti
agentur CEDEFOP a ETF jsou vzájemně 
příbuzné, požaduje, aby tyto agentury 
spolu úzce spolupracovaly a hledaly 
vzájemné synergie; žádá o to, aby byly ve 
výročních zprávách obou ředitelů 
pravidelně poskytovány příslušné 
informace.

7. vyjadřuje potěšení nad obnovou dohody
o spolupráci agentur CEDEFOP a ETF
v roce 2009; vyžaduje od obou agentur 
podrobnou následnou zprávu o dohodě
o spolupráci ve výroční zprávě za rok 
2009.

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vzhledem k tomu, že oblasti působnosti
agentur CEDEFOP a ETF jsou vzájemně 
příbuzné, požaduje, aby tyto agentury 
spolu úzce spolupracovaly a hledaly
vzájemné synergie; žádá o to, aby byly ve 
výročních zprávách obou ředitelů 
pravidelně poskytovány příslušné 
informace.

7. vzhledem k tomu, že oblasti činnosti
agentur CEDEFOP a ETF jsou vzájemně 
příbuzné, vítá, že tyto agentury spolu úzce 
spolupracují a hledají vzájemné synergie.

Or. fr


