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Predlog spremembe 1
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. je nezadovoljen s stagnacijo na 
področju kadrovskih zadev, saj cilji 
zaposlenih in kazalniki uspešnosti niso 
bili niti ciljno usmerjeni niti merljivi; 
pričakuje napredek na tem za 
samopodobo agencije bistvenem področju 
in zahteva informacije; 

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 2
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. spominja, da je v centru zaposlenih 128 
ljudi, leta 2009 pa so uvedli sistem za 
merjenje uspešnosti; pričakuje rezultate 
tega sistema; opozarja na nenehno rast 
števila zaposlenih v centru; 

6. spominja, da je v centru zaposlenih 128 
ljudi, leta 2009 pa so uvedli sistem za 
merjenje uspešnosti; pričakuje rezultate 
tega sistema;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Ingeborg Gräßle

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. z ozirom na sorodno tematiko zahteva 
tesno sodelovanje in sinergijo med 
Evropskim centrom za razvoj poklicnega 
usposabljanja in Evropsko fundacijo za 
usposabljanje ter prosi za redne 
informacije v poročilu o dejavnostih obeh 
direktorjev.

7. je zadovoljen z obnovitvijo sporazuma o 
sodelovanju med Evropskim centrom za 
razvoj poklicnega usposabljanja in 
Evropsko fundacijo za usposabljanje v letu 
2009; od obeh agencij zahteva podrobno 
poročilo o izvajanju sporazuma o 
sodelovanju v poročilu o dejavnostih 2009.

Or. de

Predlog spremembe 4
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. z ozirom na sorodno tematiko zahteva
tesno sodelovanje in sinergijo med 
Evropskim centrom za razvoj poklicnega 
usposabljanja in Evropsko fundacijo za 
usposabljanje ter prosi za redne 
informacije v poročilu o dejavnostih obeh 
direktorjev.

7. z ozirom na sorodna področja
pozdravlja tesno sodelovanje in sinergijo 
med Evropsko fundacijo za usposabljanje 
in Evropskim centrom za razvoj poklicnega 
usposabljanja.

Or. fr


