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7. abejoja dėl agentūros, konkrečiai 
skirtos profesiniam mokymui plėtoti, 
būtinumo; ragina Komisiją pasinaudoti 
išorinio agentūrų vertinimo, kurio metu 
Centras buvo vertinamas kartu su 
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
agentūra ir Europos mokymo fondu, 
rezultatais ir apsvarstyti galimybę sujungti 
Centrą su Europos gyvenimo ir darbo 
sąlygų gerinimo fondu; pabrėžia, kad 
Centro ir Europos gyvenimo ir darbo 
sąlygų gerinimo fondo veiklos sritys yra 
labai panašios ir kad, sujungus šias dvi 
agentūras, bus paprastesnis ir jų 
finansavimas, taip pat Europos agentūrų 
sistema taps aiškesnė plačiajai 
visuomenei;
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8. ragina Komisiją atlikti galimybių 
studiją siekiant įvertinti galimybę bent jau 
įtvirtinti ryšius su Europos gyvenimo ir 
darbo sąlygų gerinimo fondu, jei ne 
visiškai sujungti agentūras; ragina 
Komisiją įvertinti abu scenarijus, t. y. 
Centro perkėlimą į Europos gyvenimo ir 
darbo sąlygų gerinimo fondo būstinę 
Loughlinstowne (Airija) ir Europos 
gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 
būstinės perkėlimą į Centro būstinę 
Salonikuose; pažymi, kad, tai padarius, 
būtų galima dalytis bendromis bei 
priežiūros paslaugomis ir bendrų patalpų 
valdymu, taip pat IRT, 
telekomunikacijomis ir internetine 
infrastruktūra ir taip sutaupyti didžiules 
pinigų sumas, kurios būtų toliau 
naudojamos abiem agentūroms 
finansuoti;
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16. pažymi, kad Centras ėmėsi 
priemonių, atsižvelgdamas į biudžeto 
įvykdymą tvirtinančios institucijos 
pastabas ir komentarus, susijusius su 
naujuoju Centro žmogiškųjų išteklių 
tarnybos vadovu, kuris pradėjo eiti 
pareigas 2019 m. sausio mėn., taip pat su 
sprendimu Centro teisės tarnybos veiklą 
perduoti išorės subjektams; susirūpinęs 
pažymi, kad, turint omenyje didelį Centro 
nagrinėjamų teisinių bylų skaičių, 
visapusiškas teisinių paslaugų teikimo 
perleidimas išorės subjektams kelia pavojų 
nuosekliam bylų nagrinėjimui ir 
veiksmingumo principui; ragina Centrą 
pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai 
institucijai apie visus pokyčius šioje srityje; 
pažymi, kad sujungus Centrą ir Europos 
gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondą 
būtų galima sukurti stipresnę teisės 
tarnybą ir nereikėtų naudotis išorės 
paslaugomis;

16. pažymi, kad Centras ėmėsi 
priemonių, atsižvelgdamas į biudžeto 
įvykdymą tvirtinančios institucijos 
pastabas ir komentarus, susijusius su 
naujuoju Centro žmogiškųjų išteklių 
tarnybos vadovu, kuris pradėjo eiti 
pareigas 2019 m. sausio mėn., taip pat su 
sprendimu Centro teisės tarnybos veiklą 
perduoti išorės subjektams; susirūpinęs 
pažymi, kad, turint omenyje didelį Centro 
nagrinėjamų teisinių bylų skaičių, 
visapusiškas teisinių paslaugų teikimo 
perleidimas išorės subjektams kelia pavojų 
nuosekliam bylų nagrinėjimui ir 
veiksmingumo principui; ragina Centrą 
pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai 
institucijai apie visus pokyčius šioje srityje;
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