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Forslag til beslutning
Punkt 14 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14a. bemærker, at byretten i Vilnius 
den 21. februar 2019 afsagde sin dom i 
den sag vedrørende lønforskelle, der var 
blevet indbragt af fem tidligere 
vikaransatte i instituttet, og som var rettet 
mod instituttets vikarbureau; beklager, at 
de vikaransatte har fået mindre i løn end 
instituttets vedtægtsomfattede personale; 
erfarer fra instituttet, at vikaransatte i 
henhold til instituttets gældende 
bestemmelser ikke må udføre alle de 
opgaver, der er tildelt instituttets 
vedtægtsomfattede personale; bemærker, 
at instituttets omdømme muligvis har lidt 
skade; opfordrer instituttet til at aflægge 
rapport til dechargemyndigheden om de 
foranstaltninger, der er blevet truffet af 
vikarbureauet for så vidt angår den 
kendelse, der blev afsagt af byretten i 
Vilnius, og med henblik på at afbøde 
sådanne risici i fremtiden;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. glæder sig over Revisionsrettens 
forslag om også at offentliggøre 
stillingsopslag på Det Europæiske 
Personaleudvælgelseskontors websted med 
henblik på at skabe større opmærksomhed 
herom; forstår de høje omkostninger til 
oversættelse som følge af en sådan 
offentliggørelse; bemærker på baggrund af 
instituttets svar, at det ud over de 
finansielle begrænsninger er af den 
opfattelse, at de kanaler, det anvender på 
nuværende tidspunkt, sikrer ordentlig 
gennemsigtighed og offentlighed;

17. glæder sig over Revisionsrettens 
forslag om også at offentliggøre 
stillingsopslag på Det Europæiske 
Personaleudvælgelseskontors websted med 
henblik på at skabe større opmærksomhed 
herom; bemærker på baggrund af 
instituttets svar, at det ud over de 
finansielle begrænsninger er af den 
opfattelse, at de kanaler, det anvender på 
nuværende tidspunkt, sikrer ordentlig 
gennemsigtighed og offentlighed;

Or. en


