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Grozījums Nr. 1
Petri Sarvamaa
PPE grupas vārdā
Inés Ayala Sender
S&D grupas vārdā

Ziņojums A8-0150/2019
Petri Sarvamaa
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts 
(EIGE)
(COM(2018)0521 – C8-0352/2018 – 2018/2201(DEC))

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a norāda, ka Viļņas pilsētas pirmās 
instances tiesa 2019. gada 21. februārī 
izdeva spriedumu lietā, kurā prasību 
saistībā ar atalgojuma nevienlīdzību bija 
iesnieguši pieci bijušie Institūta pagaidu 
darbinieki; pauž nožēlu par to, ka pagaidu 
darbinieku atalgojums ir bijis mazāks 
nekā Institūta štata darbinieku 
atalgojums; pieņem zināšanai Institūta 
norādīto, proti, ka saskaņā ar Institūtā 
spēkā esošajiem noteikumiem pagaidu 
darbinieki nevar veikt visus uzdevumus, 
kas uzticēti Institūta štata darbiniekiem; 
norāda uz iespējamo Institūta reputācijai 
nodarīto kaitējumu; aicina Institūtu ziņot 
budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par 
pasākumiem, kurus pagaidu darba 
aģentūra veikusi gan saistībā ar Viļņas 
pilsētas pirmās instances tiesas 
nolēmumu, gan nolūkā turpmāk mazināt 
šādus riskus;
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Grozījums Nr. 2
Petri Sarvamaa
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0150/2019
Petri Sarvamaa
2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts 
(EIGE)
(COM(2018)0521 – C8-0352/2018 – 2018/2201(DEC))

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas 
ieteikumu paziņojumus par vakancēm 
publicēt arī Eiropas Personāla atlases biroja 
tīmekļa vietnē, lai palielinātu to publicitāti; 
pauž izpratni par lielajām tulkošanas 
izmaksām, ko radītu šāda publicēšana; 
pēc iepazīšanās ar Institūta atbildi norāda 
— Institūts min finansiālas grūtības un 
uzskata, ka kanāli, ko tas izmanto patlaban, 
nodrošina pienācīgu pārredzamību un 
publicitāti;

17. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas 
ieteikumu paziņojumus par vakancēm 
publicēt arī Eiropas Personāla atlases biroja 
tīmekļa vietnē, lai palielinātu to publicitāti; 
pēc iepazīšanās ar Institūta atbildi norāda 
— Institūts min finansiālas grūtības un 
uzskata, ka kanāli, ko tas izmanto patlaban, 
nodrošina pienācīgu pārredzamību un 
publicitāti;

Or. en


