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Poprawka 1
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wyraża niezadowolenie z powodu 
stagnacji w dziedzinie zarządzania 
personelem, ponieważ cele dla 
pracowników i wskaźniki ich realizacji nie 
opierały się na wynikach ani nie były 
mierzalne; oczekuje postępów w tej jakże 
ważnej dla samoświadomości agencji 
dziedzinie oraz domaga się informacji; 

skreślony

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że centrum zatrudnia 128 
pracowników i w 2009 r. wprowadziło 
system pomiaru wyników; oczekuje 
rezultatów w związku z tym systemem; 
zwraca uwagę na ciągły wzrost liczby 
pracowników centrum; 

6. zauważa, że centrum zatrudnia 128 
pracowników i w 2009 r. wprowadziło 
system pomiaru wyników; oczekuje 
rezultatów w związku z tym systemem;

Or. fr

Poprawka 3
Ingeborg Gräßle

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. z uwagi na powiązaną tematykę wzywa 
do ścisłej współpracy i synergii między 
Europejskim Centrum Rozwoju 
Kształcenia Zawodowego a Europejską 
Fundacją Kształcenia oraz zwraca się do 
obu dyrektorów o regularne udzielanie 
informacji w sprawozdaniach
z działalności.

7. wyraża zadowolenie z odnowienia 
umowy o współpracy między Europejskim 
Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego a Europejską Fundacją 
Kształcenia w 2009 r.; wzywa obie 
Agencje do zawarcia szczegółowego 
sprawozdania uzupełniającego 
dotyczącego umowy o współpracę
w sprawozdaniach z działalności za 2009 r.

Or. de

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

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. z uwagi na powiązaną tematykę wzywa
do ścisłej współpracy i synergii między 
Europejskim Centrum Rozwoju 
Kształcenia Zawodowego a Europejską 
Fundacją Kształcenia oraz zwraca się do 
obu dyrektorów o regularne udzielanie 
informacji w sprawozdaniach
z działalności.

7. ze względu na powiązanie omawianych 
dziedzin wyraża zadowolenie ze ścisłej 
współpracy i synergii między Europejskim 
Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego a Europejską Fundacją 
Kształcenia.

Or. fr


