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Τροπολογία 1
Raffaele Fitto

Πρόταση απόφασης1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την 
Ισότητα των Φύλων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2018 / 
αναβάλλει την απόφασή του για τη 
χορήγηση απαλλαγής στον διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2018·

1. χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την 
Ισότητα των Φύλων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2018·

Or. en

Τροπολογία 2
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa

Πρόταση απόφασης1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την 
Ισότητα των Φύλων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2018 / 
αναβάλλει την απόφασή του για τη 
χορήγηση απαλλαγής στον διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2018·

1. χορηγεί απαλλαγή στη διευθύντρια 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την 
Ισότητα των Φύλων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2018·

Or. en

Τροπολογία 3
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Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa

Πρόταση απόφασης2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. εγκρίνει το κλείσιμο των 
λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
για την Ισότητα των Φύλων για το 
οικονομικό έτος 2018 / αναβάλλει το 
κλείσιμο των λογαριασμών του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 
των Φύλων για το οικονομικό έτος 2018·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των 
λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
για την Ισότητα των Φύλων για το 
οικονομικό έτος 2018·

Or. en

Τροπολογία 4
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει ότι το Ινστιτούτο 
χρησιμοποιεί ορισμένους βασικούς δείκτες 
επιδόσεων σε σχέση με τους 
επιχειρησιακούς στόχους και τη διαχείριση 
των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων 
με σκοπό την αξιολόγηση της 
προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι 
δραστηριότητές του και τη βελτίωση της 
δημοσιονομικής του διαχείρισης·

2. σημειώνει ότι το Ινστιτούτο 
χρησιμοποιεί ορισμένους βασικούς δείκτες 
επιδόσεων σε σχέση με τους 
επιχειρησιακούς στόχους και τη διαχείριση 
των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων 
με σκοπό την αξιολόγηση της 
προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι 
δραστηριότητές του και τη βελτίωση της 
δημοσιονομικής του διαχείρισης· 
σημειώνει επίσης ότι το Ινστιτούτο 
εκτέλεσε το 2018 το 98,80 % των 
δραστηριοτήτων του ενιαίου εγγράφου 
προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 5
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 
Ινστιτούτο έθεσε σε εφαρμογή το 
πρόγραμμα εργασίας του και εκπλήρωσε 
το 98,80 % των δραστηριοτήτων του 
ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού το 
2018·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 6
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. σημειώνει ότι το Ινστιτούτο 
προήδρευσε του δικτύου των οργανισμών 
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων 
και συντόνισε τις τακτικές ενημερώσεις 
και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των οργανισμών· σημειώνει ότι στο τέλος 
του 2018 το Ινστιτούτο, από κοινού με 
άλλους οργανισμούς, συμφώνησε να 
διερευνήσει τις δυνατότητες ενισχυμένης 
διυπηρεσιακής συνεργασίας για την 
υλοποίηση κοινών έργων οικοδόμησης 
ικανοτήτων με τρίτες χώρες·

4. σημειώνει ότι το Ινστιτούτο 
προήδρευσε του δικτύου των οργανισμών 
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων 
και συντόνισε τις τακτικές ενημερώσεις 
και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των οργανισμών· σημειώνει ότι στο τέλος 
του 2018 το Ινστιτούτο, από κοινού με 
άλλους οργανισμούς, συμφώνησε να 
διερευνήσει τις δυνατότητες ενισχυμένης 
διυπηρεσιακής συνεργασίας για την 
υλοποίηση κοινών έργων οικοδόμησης 
ικανοτήτων με τρίτες χώρες· επιδοκιμάζει 
αυτή τη συνεργασία ως παράδειγμα που 
αξίζει να ακολουθήσουν και άλλοι 
οργανισμοί· προτρέπει το Ινστιτν 
Οργανισμό να επιδιώξει περαιτέρω και 
ευρύτερη συνεργασία με τους 
οργανισμούς της Ένωσης· παροτρύνει το 
Ινστιτούτο να ξεκινήσει συζητήσεις 
σχετικά με το θέμα του επιμερισμού 
πόρων σε επικαλυπτόμενα καθήκοντα 
μεταξύ άλλων οργανισμών με παρόμοιες 
δραστηριότητες·

Or. en



PE646.782v01-00 6/10 AM\1196340EL.docx

EL

Τροπολογία 7
Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. ενθαρρύνει το Ινστιτούτο να 
εφαρμόσει τις συστάσεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου·

Or. en

Τροπολογία 8
Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 β. προτρέπει το Ινστιτούτο να 
συνεχίσει την ψηφιοποίηση των 
υπηρεσιών της·

Or. en

Τροπολογία 9
Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 α. αμφισβητεί την αναγκαιότητα 
ενός ιστιτούτου αφιερωμένου ειδικά στον 
σκοπό της έρευνας με αντικείμενο την 
ισότητα των φύλων· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει το ενδεχόμενο συγχώνευσης 
του Ινστιτούτου με τον Οργανισμό 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)· 
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υπογραμμίζει ότι το Ινστιτούτο και ο 
FRA έχουν παρεμφερές πεδίο δράσης και 
η συγχώνευση θα απλουστεύσει τη 
χρηματοδότηση των δύο ιδρυμάτων και 
θα καταστήσει σαφέστερο το σύστημα 
των ευρωπαϊκών οργανισμών στο ευρύ 
κοινό·

Or. en

Τροπολογία 10
Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 β. εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να 
διεξαγάγει μελέτη σκοπιμότητας 
προκειμένου να αξιολογήσει τη 
δυνατότητα, αν όχι πλήρους 
συγχώνευσης, τουλάχιστον δημιουργίας 
κοινών συνεργειών με τον FRA· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει και τα δύο 
σενάρια, δηλαδή τη μεταφορά του 
Ινστιτούτου στην έδρα του FRA στη 
Βιέννη και τη μεταφορά της έδρας του 
FRA στην έδρα του Ινστιτούτου στο 
Βίλνιους· σημειώνει ότι μια τέτοια 
ενέργεια θα είχε ως αποτέλεσμα την κοινή 
χρήση των εταιρικών και 
υποστηρικτικών υπηρεσιών και τη 
διαχείριση κοινών εγκαταστάσεων, 
καθώς και κοινών υποδομών στους 
τομείς των ΤΠΕ, των τηλεπικοινωνιών 
και του διαδικτύου, με αποτέλεσμα να 
εξοικονομούνται τεράστια χρηματικά 
ποσά τα οποία θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω 
χρηματοδότηση και των δύο 
ινστιτούτων·

Or. en

Τροπολογία 11
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Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. σημειώνει την απόφαση του 
λιθουανικού δικαστηρίου του 
Φεβρουαρίου 2019 υπέρ πέντε πρώην 
υπαλλήλων του Ινστιτούτου οι οποίοι 
κατηγόρησαν το Ινστιτούτο ότι επί πολλά 
έτη εκμεταλλεύθηκε το καθεστώς των 
«προσωρινά εργαζομένων» για να τους 
καταβάλει χαμηλότερους μισθούς απ' ό,τι 
στο προσωπικό με μακροπρόθεσμες 
συμβάσεις εργασίας· καλεί την Επιτροπή 
να προβεί σε επισκόπηση των τρόπων με 
τους οποίους οι οργανισμοί απασχολούν 
το προσωπικό τους και καλεί το 
Ινστιτούτο να ενημερώσει την αρμόδια 
για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την 
τελική έκβαση της υπόθεσης·

Or. en

Τροπολογία 12
Lara Wolters

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 α. επισημαίνει με ανησυχία τη μη 
ισορροπημένη συμμετοχή ανδρών (7 
μέλη) και γυναικών (23 μέλη) στο 
διοικητικό συμβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 13
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για 
την ανισορροπία στην εκπροσώπηση των 
φύλων μεταξύ των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου του Ινστιτούτου, δεδομένου 
ότι 23 από τα 30 μέλη του είναι του ιδίου 
φύλου·

Or. en

Τροπολογία 14
Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει τις προσπάθειες του 
Ινστιτούτου να εξασφαλίσει οικονομικά 
αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον 
χώρο εργασίας· παρατηρεί ότι, ενώ το 
Ινστιτούτο δεν διαθέτει ειδικά μέτρα για 
τη μείωση ή την αντιστάθμιση των 
εκπομπών CO2, συμμετέχει σε 
συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις και 
παρουσιάσεις για τον σκοπό αυτό και 
διαθέτει επίσης χώρους στάθμευσης για 
ποδήλατα·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 15
Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. καλεί το Ινστιτούτο να 
επικεντρωθεί στη διάδοση των 
αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο ευρύ 
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κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα 
ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό·

Or. en


