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Amendamentul 1
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. își exprimă nemulțumirea în legătură 
cu stagnarea din domeniul gestiunii 
personalului, deoarece obiectivele pentru 
angajați și indicatorii de performanță nu 
au fost nici orientați către rezultate, nici 
măsurabili; așteaptă progrese în acest 
domeniu esențial pentru identitatea 
centrului și solicită informații în acest 
sens;

eliminat

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. atrage atenția asupra faptului că centrul
are 128 de angajați și că a introdus un 
sistem de măsurare a performanței în 2009; 
așteaptă rezultate din partea acestui sistem; 
atrage atenția asupra creșterii constante a 
efectivelor de personal ale centrului;

6. atrage atenția asupra faptului că Centrul
are 128 de angajați și că a introdus un 
sistem de măsurare a performanței în 2009; 
așteaptă rezultate din partea acestui sistem; 

Or. fr

Amendamentul 3
Ingeborg Gräßle

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7.  solicită o colaborare strânsă și sinergii 
între CEDEFOP și ETF, date fiind 
tematicile înrudite, precum și informații
regulate în rapoartele de activitate ale 
celor doi directori.

7. salută prelungirea acordului de 
cooperare dintre CEDEFOP și ETF în 
2009; solicită celor două agenții să 
prezinte informații detaliate privind 
monitorizarea acordului de cooperare în 
rapoartele de activitate pentru 2009;

Or. de

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

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită o colaborare strânsă și sinergii 
între CEDEFOP și ETF, date fiind
tematicile înrudite, precum și informații 
regulate în rapoartele de activitate ale 
celor doi directori.

7. salută colaborarea strânsă și sinergiile 
dintre CEDEFOP și ETF, dată fiind
apropierea domeniilor tratate.

Or. fr


