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Alteração 1
Petri Sarvamaa
em nome do Grupo PPE
Inés Ayala Sender
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0150/2019
Petri Sarvamaa
Quitação 2017: Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE)
2018/2201(DEC)

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Observa que o Tribunal Distrital 
da Cidade de Vílnius proferiu, em 21 de 
fevereiro de 2019, o seu acórdão no 
processo sobre remuneração desigual 
interposto por cinco antigos trabalhadores 
temporários do Instituto contra a agência 
de trabalho temporário do Instituto; 
lamenta que o pessoal temporário tenha 
tido uma remuneração inferior à do 
pessoal estatutário do Instituto; toma nota 
de que, segundo o Instituto, a 
regulamentação aplicável do Instituto não 
permite que os trabalhadores temporários 
desempenhem todas as tarefas confiadas 
ao pessoal estatutário; chama a atenção 
para os eventuais danos causados à 
reputação do Instituto; insta o Instituto a 
informar a autoridade de quitação sobre 
as medidas tomadas pela agência de 
trabalho temporário na sequência do 
acórdão do Tribunal Distrital da Cidade 
de Vílnius, tendo em vista atenuar esses 
riscos no futuro;
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Alteração 2
Petri Sarvamaa
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0150/2019
Petri Sarvamaa
Quitação 2017: Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE)
2018/2201(DEC)

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Congratula-se com a sugestão do 
Tribunal no sentido de também publicar 
anúncios de abertura de vagas no sítio Web 
do Serviço Europeu de Seleção do Pessoal, 
a fim de aumentar a publicidade; 
compreende os elevados custos de 
tradução decorrentes dessa publicação; 
observa, com base na resposta do Instituto, 
que, além das limitações financeiras, 
considera que os canais que utiliza 
atualmente asseguram a transparência e a 
publicidade adequadas;

17. Congratula-se com a sugestão do 
Tribunal no sentido de também publicar 
anúncios de abertura de vagas no sítio Web 
do Serviço Europeu de Seleção do Pessoal, 
a fim de aumentar a publicidade; observa, 
com base na resposta do Instituto, que, 
além das limitações financeiras, considera 
que os canais que utiliza atualmente 
asseguram a transparência e a publicidade 
adequadas;
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