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Predlog spremembe 1
Petri Sarvamaa
v imenu skupine PPE
Inés Ayala Sender
v imenu skupine S&D

Poročilo A8-0150/2019
Petri Sarvamaa
Razrešnica 2017: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)
2018/2201(DEC)

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. ugotavlja, da je okrožno sodišče v 
Vilni 21. februarja 2019 razsodilo v 
primeru tožbe, ki jo je zaradi neenakega 
plačila vložilo pet nekdanjih agencijskih 
delavcev inštituta zoper agencijo inštituta 
za iskanje začasnih uslužbencev; obžaluje, 
da so bili agencijski delavci plačani slabše 
kot statutarni uslužbenci agencije; na 
podlagi navedb inštituta ugotavlja, da v 
skladu z veljavnimi pravili agencijski 
delavci ne smejo opravljati vseh nalog, ki 
jih opravljajo statutarni uslužbenci 
agencije; ugotavlja, da bi utegnila tožba 
škoditi ugledu inštituta; poziva inštitut, 
naj organu za podelitev razrešnice poroča 
o tem, katere ukrepe je na podlagi sodbe 
okrožnega sodišča v Vilni sprejela 
agencija za iskanje začasnih uslužbencev 
in kako namerava v prihodnje zmanjšati 
takšno tveganje;
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Predlog spremembe 2
Petri Sarvamaa
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0150/2019
Petri Sarvamaa
Razrešnica 2017: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)
2018/2201(DEC)

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. pozdravlja predlog Računskega 
sodišča, naj inštitut obvestila o prostih 
delovnih mestih objavlja tudi na spletnem 
mestu Evropskega urada za izbor osebja, 
da bi izboljšal vidnost; razume, da bi 
takšne objave prinesle visoke stroške za 
prevajanje; je seznanjen z odgovorom 
inštituta, da poleg finančnih omejitev meni, 
da trenutno uporabljeni kanali omogočajo 
zadostno preglednost in javno dostopnost;

17. pozdravlja predlog Računskega 
sodišča, naj inštitut obvestila o prostih 
delovnih mestih objavlja tudi na spletnem 
mestu Evropskega urada za izbor osebja, 
da bi izboljšal vidnost; je seznanjen z 
odgovorom inštituta, da poleg finančnih 
omejitev meni, da trenutno uporabljeni 
kanali omogočajo zadostno preglednost in 
javno dostopnost;
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