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Amendement 1
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ontevreden met de stagnatie die op 
het gebied van personeelsbeheer is 
opgetreden omdat de doelen voor het 
personeel en de prestatie-indicatoren 
resultaatgericht noch meetbaar waren; 
verwacht dat er vooruitgang wordt 
geboekt op dit voor het agentschap 
cruciale gebied en wenst daarover 
geïnformeerd te worden; 

Schrappen

Or. fr

Amendement 2
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst erop dat het Centrum 128 
medewerkers in dienst heeft en in 2009 een 
systeem voor het meten van prestaties heeft 
ingevoerd; verwacht dat dit systeem 
vruchten af zal werpen; herinnert eraan 
dat het aantal medewerkers van het 
Centrum gestaag toeneemt; 

6. wijst erop dat het Centrum 128 
medewerkers in dienst heeft en in 2009 een 
systeem voor het meten van prestaties heeft 
ingevoerd; verwacht dat dit systeem 
vruchten af zal werpen;

Or. fr

Amendement 3
Ingeborg Gräßle

Ontwerpadvies
Paragraaf 7



PE438.461v01-00 4/4 AM\803619NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

7. wenst in het licht van de vergelijkbare 
thematische werkterreinen nauwe 
samenwerking en synergie tussen het 
Cedefop en de ETF, en verzoekt 
regelmatig geïnformeerd te worden via het 
activiteitenverslag van beide directeuren.

7. is verheugd over de verlenging van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen het 
Cedefop en de ETF in 2009; verzoekt 
beide agentschappen in het 
activiteitenverslag 2009 een gedetailleerd 
vervolgverslag over de 
samenwerkingsovereenkomst op te 
nemen.

Or. de

Amendement 4
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wenst in het licht van de vergelijkbare 
thematische werkterreinen nauwe 
samenwerking en synergie tussen het 
Cedefop en de ETF, en verzoekt 
regelmatig geïnformeerd te worden via het 
activiteitenverslag van beide directeuren.

7. spreekt, in het licht van de vergelijkbare 
thematische werkterreinen, zijn 
tevredenheid uit over de nauwe 
samenwerking en synergie tussen de ETF 
en het Cedefop.

Or. fr


