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PPE frakcijos vardu
Inés Ayala Sender
S&D frakcijos vardu

Pranešimas A8-0150/2019
Petri Sarvamaa
2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)
(COM(2018)0521 – C8-0352/2018 – 2018/2201(DEC))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14a. pažymi, kad Vilniaus miesto 
apylinkės teismas 2019 m. vasario 21 d. 
paskelbė savo sprendimą byloje, kurioje 
buvo nagrinėjamas penkių buvusių 
Instituto laikinųjų darbuotojų ieškinys 
prieš Instituto Laikinųjų darbuotojų 
įdarbinimo agentūrą dėl nevienodo darbo 
užmokesčio; apgailestauja dėl to, kad 
laikiniesiems darbuotojams buvo 
mokamas mažesnis atlyginimas nei 
Instituto statutiniams darbuotojams; 
remdamasis Instituto suteikta informacija 
pažymi, kad, remiantis Instituto 
taikomomis taisyklėmis, laikinieji 
darbuotojai negali atlikti visų Instituto 
statutiniams darbuotojams paskirtų 
užduočių; atkreipia dėmesį į tai, kad gali 
būti pakenkta Instituto reputacijai; ragina 
Institutą pranešti biudžeto įvykdymą 
tvirtinančiai institucijai apie priemones, 
kurių ėmėsi Laikinųjų darbuotojų 
įdarbinimo agentūra, atsižvelgdama į 
Vilniaus miesto apylinkės teismo 
sprendimą ir siekdama sumažinti tokią 
riziką ateityje;
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. palankiai vertina Audito Rūmų 
pasiūlymą skelbti laisvas darbo vietas taip 
pat ir Europos personalo atrankos tarnybos 
(EPSO) interneto svetainėje, siekiant 
didinti viešumą; supranta, kad darbo vietų 
skelbimo šiame portale vertimo išlaidos 
yra didelės; remdamasis Instituto atsakymu 
pažymi, jog be to, kad esama finansinių 
apribojimų, Institutas mano, kad šiuo metu 
jo naudojamais kanalais užtikrinamas 
tinkamas skaidrumas ir viešumas;

17. palankiai vertina Audito Rūmų 
pasiūlymą skelbti laisvas darbo vietas taip 
pat ir Europos personalo atrankos tarnybos 
(EPSO) interneto svetainėje, siekiant 
didinti viešumą; remdamasis Instituto 
atsakymu pažymi, jog be to, kad esama 
finansinių apribojimų, Institutas mano, kad 
šiuo metu jo naudojamais kanalais 
užtikrinamas tinkamas skaidrumas ir 
viešumas;
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