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21.3.2019 A8-0150/1

Pozmeňujúci návrh 1
Petri Sarvamaa
v mene skupiny PPE
Inés Ayala Sender
v mene skupiny S&D

Správa A8-0150/2019
Petri Sarvamaa
Absolutórium za rok 2017: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
2018/2201(DEC)

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. konštatuje, že okresný súd mesta 
Vilnius vydal 21. februára 2019 rozsudok 
vo veci žaloby, ktorú podalo päť bývalých 
dočasných zamestnancov inštitútu 
na agentúru, ktorá pre inštitút 
zabezpečuje nábor dočasných 
zamestnancov, z dôvodu nerovnakého 
odmeňovania; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že dočasní zamestnanci dostávajú 
nižšiu odmenu ako štatutárni zamestnanci 
inštitútu; berie na vedomie informáciu 
inštitútu, že podľa platných pravidiel 
inštitútu nemôžu dočasní zamestnanci 
vykonávať všetky úlohy zverené 
štatutárnym zamestnancom inštitútu; 
upozorňuje na možné poškodenie dobrého 
mena inštitútu; vyzýva inštitút, aby 
orgánu udeľujúcemu absolutórium 
oznámil, aké opatrenia prijala agentúra, 
ktorá pre inštitút zabezpečuje nábor 
dočasných zamestnancov, v nadväznosti 
na rozhodnutie okresného súdu mesta 
Vilnius a s cieľom obmedziť takéto riziká 
v budúcnosti;
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Pozmeňujúci návrh 2
Petri Sarvamaa
v mene skupiny PPE

Správa A8-0150/2019
Petri Sarvamaa
Absolutórium za rok 2017: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
2018/2201(DEC)

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. víta návrh Dvora audítorov 
uverejňovať oznámenia o voľných 
pracovných miestach aj na webovom sídle 
Európskeho úradu pre výber pracovníkov, 
aby sa zvýšila publicita; uvedomuje si 
vysoké náklady na preklad, ktoré si 
vyžaduje takéto uverejňovanie; na základe 
odpovede inštitútu berie na vedomie, že 
bez ohľadu na otázku finančných 
obmedzení sa inštitút domnieva, že kanály, 
ktoré v súčasnosti využíva, zabezpečujú 
riadnu transparentnosť a publicitu;

17. víta návrh Dvora audítorov 
uverejňovať oznámenia o voľných 
pracovných miestach aj na webovom sídle 
Európskeho úradu pre výber pracovníkov, 
aby sa zvýšila publicita; na základe 
odpovede inštitútu berie na vedomie, že 
bez ohľadu na otázku finančných 
obmedzení sa inštitút domnieva, že kanály, 
ktoré v súčasnosti využíva, zabezpečujú 
riadnu transparentnosť a publicitu;
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