AN COIMISIÚN
EORPACH

An Bhruiséil, 17.1.2014
COM(2014) 6 final
ANNEX 1

IARSCRÍBHINN
Comhchritéir maidir le húdarás a thabhairt d’eagraíochtaí gníomhú mar pháirtnéirí de
chuid EURES
a ghabhann leis an doiciméad
RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE
maidir le líonra Eorpach Seirbhísí Fostaíochta, rochtain oibrithe ar sheirbhísí
soghluaiseachta agus comhtháthú breise ar mhargaí saothair
{SWD(2014) 9 final}
{SWD(2014) 10 final}
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1.

SEACHADADH SEIRBHÍSE

1.

Sásraí leordhóthanacha a bheith ann lena sheiceáil agus a áirithiú go n-uarramófar go
hiomlán na caighdéain saothair agus na ceanglais dlí is infheidhme, lena n-áirítear an
dlí is infheidhme maidir le sonraí a chosaint agus ceanglais agus caighdeáin maidir le
cáilíocht sonraí i ndáil le folúntais.

2.

Ábaltacht atá léirithe ar sheirbhísí a chur ar fáil maidir le himréiteach agus/nó
seirbhísí tacaíochta dá dtagraítear sa Rialachán seo, más cuí de réir na rogha a rinne
an eagraíocht

3.

Ábaltacht ar sheirbhísí a chur ar fáil trí shaoráidí ilchainéalúcháin, agus rochtain a
bheith ann ar shuíomh gréasáin de chuid na heagraíochta ar a laghad

4.

Ábaltacht ar oibrithe agus fostóirí a chur i dteagmháil le Pairtnéirí eile de chuid
EURES agus/nó comhaltaí ag a bhfuil saineolas ar shaorghluaiseacht d'oibrithe

5.

Dearbhú go gcloífear leis an bpriosabal go mbeidh seirbhís EURES ar fáil saor in
aisce ag oibrithe

2.

PÁIRT A GHLACADH I LÍONRA EURES

1.

Ábaltacht ar a áirithiú go seachadfar sonraí go tráthúil iontaofa

2.

Gealltanas go gcloífear leis na caighdeáin teicniúla agus leis na formáidí d'imréiteach
agus do mhalartú faisnéise atá sa Rialachán seo.

3.

Ábaltacht ar fhaisnéis a sholáthar don Oifig Náisiúnta um chomhordú ar sheachadadh
agus ar fheidhmiú na seirbhíse i gcomhreir leis an Rialachán seo agus gealltanas sin a
dhéanamh.

4.

Acmhainní daonna cuí a bheith ann i bhfianaise an tsainordaithe institiúidigh atá an
eagraíocht a iarraidh mar Phairtnéir de chuid EURES nó gealltanas go bhfaighfear
iad.

5.

Gealltaanas go n-áiritheofar ardchaighdeáin maidir le foireann agus go gclárófar an
fhoireann don chomhchlár oiliúna.
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