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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. σημειώνει ότι το πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο της πόλης του Βίλνιους στις 
21 Φεβρουαρίου 2019 εξέδωσε την 
απόφασή του στην προσφυγή που 
άσκησαν πέντε πρώην προσωρινοί 
υπάλληλοι του Ινστιτούτου κατά του 
γραφείου ευρέσεως προσωρινού 
προσωπικού του Ινστιτούτου· 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το 
προσωρινό προσωπικό πληρωνόταν 
λιγότερο από ό,τι το μόνιμο και λοιπό 
προσωπικό· σημειώνει, βάσει των 
πληροφοριών που έλαβε από το 
Ινστιτούτο, ότι σύμφωνα με τον 
κανονισμό του, το προσωρινό προσωπικό 
δεν μπορεί να ασκεί όλα τα καθήκοντα 
που ανατίθενται στο μόνιμο και λοιπό 
προσωπικό του Ινστιτούτου· σημειώνει 
ότι το γεγονός αυτό έβλαψε πιθανώς τη 
φήμη του Ινστιτούτου· καλεί το 
Ινστιτούτο να υποβάλει έκθεση στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το 
γραφείο ευρέσεως προσωρινού 
προσωπικού όσον αφορά την απόφαση 
του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου της 
πόλης του Βίλνιους και τον μετριασμό 
τέτοιων κινδύνων στο μέλλον·
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17. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να 
δημοσιεύονται και οι προκηρύξεις των 
κενών θέσεων στον ιστότοπο της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί η 
δημοσιότητα· κατανοεί το υψηλό κόστος 
μετάφρασης που συνεπάγεται η εν λόγω 
δημοσίευση· σημειώνει, με βάση την 
απάντηση του Ινστιτούτου, ότι, εκτός από 
τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, είναι 
της γνώμης ότι οι δίαυλοι που 
χρησιμοποιεί σήμερα εξασφαλίζουν την 
απαιτούμενη διαφάνεια και δημοσιότητα·

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να 
δημοσιεύονται και οι προκηρύξεις των 
κενών θέσεων στον ιστότοπο της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί η 
δημοσιότητα· σημειώνει, με βάση την 
απάντηση του Ινστιτούτου, ότι, εκτός από 
τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, είναι 
της γνώμης ότι οι δίαυλοι που 
χρησιμοποιεί σήμερα εξασφαλίζουν την 
απαιτούμενη διαφάνεια και δημοσιότητα·
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