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Pozměňovací návrh 1
Petri Sarvamaa
za skupinu PPE
Inés Ayala Sender
za skupinu S&D

Zpráva A8-0150/2019
Petri Sarvamaa
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
2018/2201(DEC)

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. bere na vědomí, že okresní soud 
ve Vilniusu vydal dne 21. února 2019 
rozsudek ve věci žaloby, kterou podalo pět 
bývalých dočasných zaměstnanců 
institutu na agenturu, jež institutu 
zprostředkovává dočasné zaměstnance, z 
důvodu nerovného odměňování; vyjadřuje 
politování nad tím, že dočasní 
zaměstnanci jsou odměňováni hůře než 
statutární zaměstnanci institutu; bere na 
vědomí informaci institutu, že podle 
platných pravidel institutu nemohou 
dočasní zaměstnanci plnit všechny úkoly 
svěřené statutárním zaměstnancům 
institutu; upozorňuje na možné poškození 
pověsti institutu; vyzývá institut, aby 
orgán příslušný k udělení absolutoria 
informoval o opatřeních přijatých 
agenturou zprostředkovávající dočasné 
zaměstnání v reakci na rozsudek 
okresního soudu ve Vilniusu a s cílem tato 
rizika v budoucnu omezit;
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Pozměňovací návrh 2
Petri Sarvamaa
za skupinu PPE

Zpráva A8-0150/2019
Petri Sarvamaa
Udělení absolutoria za rok 2017: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
2018/2201(DEC)

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá návrh Účetního dvora, aby se v 
zájmu zvýšení publicity zveřejňovala 
oznámení o výběrových řízeních na volná 
pracovní místa také na internetových 
stránkách Evropského úřadu pro výběr 
personálu; chápe, že takové zveřejňování 
by bylo spojeno s vysokými náklady na 
překlad; na základě odpovědi institutu 
konstatuje, že bez ohledu na otázku 
finančních omezení se institut domnívá, že 
kanály, které v současnosti používá, 
zajišťují náležitou transparentnost;

17. vítá návrh Účetního dvora, aby se v 
zájmu zvýšení publicity zveřejňovala 
oznámení o výběrových řízeních na volná 
pracovní místa také na internetových 
stránkách Evropského úřadu pro výběr 
personálu; na základě odpovědi institutu 
konstatuje, že bez ohledu na otázku 
finančních omezení se institut domnívá, že 
kanály, které v současnosti používá, 
zajišťují náležitou transparentnost;
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