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Amendamentul 1
Petri Sarvamaa
în numele Grupului PPE
Inés Ayala Sender
în numele Grupului S&D

Raport A8-0150/2019
Petri Sarvamaa
Descărcarea de gestiune 2017: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE)
2018/2201(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. constată că Tribunalul districtual 
Vilnius a emis la 21 februarie 2019 
hotărârea în cauza introdusă de cinci foști 
lucrători temporari ai Institutului, care au 
reclamat agenția de recrutare a 
lucrătorilor temporari a Institutului 
pentru inegalitatea remunerării; regretă 
că personalul temporar a primit 
remunerații mai scăzute decât personalul 
permanent al Institutului; ia act de faptul 
că, conform informațiilor transmise de 
Institut, reglementările sale interne nu 
permit lucrătorilor temporari să 
desfășoare toate activitățile pe care le 
desfășoară personalul angajat permanent; 
ia act de posibilele prejudicii aduse 
reputației Institutului; face apel la Institut 
să anunțe autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
măsurile luate de agenția de recrutare a 
personalului temporar în privința 
hotărârii Tribunalului districtual Vilnius 
și în vederea atenuării unor asemenea 
riscuri în viitor.
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Amendamentul 2
Petri Sarvamaa
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Raport A8-0150/2019
Petri Sarvamaa
Descărcarea de gestiune 2017: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (EIGE)
2018/2201(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. salută sugestia Curții ca anunțurile 
de posturi vacante să fie publicate și pe 
site-ul Oficiului European pentru Selecția 
Personalului, pentru a difuza mai larg 
aceste informații; înțelege costurile ridicate 
de traducere generate de o astfel de 
publicare; constată, pe baza răspunsului 
Institutului, că, pe lângă constrângerile 
financiare, acesta este de părere că canalele 
pe care le utilizează în prezent asigură o 
transparență și o publicitate 
corespunzătoare;

17. salută sugestia Curții ca anunțurile 
de posturi vacante să fie publicate și pe 
site-ul Oficiului European pentru Selecția 
Personalului, pentru a difuza mai larg 
aceste informații; constată, pe baza 
răspunsului Institutului, că, pe lângă 
constrângerile financiare, acesta este de 
părere că canalele pe care le utilizează în 
prezent asigură o transparență și o 
publicitate corespunzătoare;
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