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Amendement 1
Raffaele Fitto

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Voorstel voor een besluit Amendement

1. verleent de directeur van het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van het Instituut voor het 
begrotingsjaar 2018 / stelt zijn besluit om 
de directeur van het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid kwijting te verlenen 
voor de uitvoering van de begroting van 
het Instituut voor het begrotingsjaar 2018 
uit;

1. verleent de directeur van het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van het Instituut voor het 
begrotingsjaar 2018;

Or. en

Amendement 2
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Voorstel voor een besluit Amendement

1. verleent de directeur van het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van het Instituut voor het 
begrotingsjaar 2018 / stelt zijn besluit om 
de directeur van het Europees Instituut 
voor gendergelijkheid kwijting te verlenen 
voor de uitvoering van de begroting van 
het Instituut voor het begrotingsjaar 2018 
uit;

1. verleent de directeur van het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van het Instituut voor het 
begrotingsjaar 2018;

Or. en

Amendement 3
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa
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Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Voorstel voor een besluit Amendement

1. hecht zijn goedkeuring aan de 
afsluiting van de rekeningen van het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
voor het begrotingsjaar 2018 / stelt de 
afsluiting van de rekeningen van het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
voor het begrotingsjaar 2018 uit;

1. hecht zijn goedkeuring aan de 
afsluiting van de rekeningen van het 
Europees Instituut voor gendergelijkheid 
voor het begrotingsjaar 2018;

Or. en

Amendement 4
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt vast dat het Instituut voor 
operationele doelstellingen en het beheer 
van financiële en personele middelen 
bepaalde kernprestatie-indicatoren gebruikt 
om de toegevoegde waarde van zijn 
activiteiten te beoordelen en zijn 
begrotingsbeheer te verbeteren;

2. stelt vast dat het Instituut voor 
operationele doelstellingen en het beheer 
van financiële en personele middelen 
bepaalde kernprestatie-indicatoren gebruikt 
om de toegevoegde waarde van zijn 
activiteiten te beoordelen en zijn 
begrotingsbeheer te verbeteren; stelt 
eveneens vast dat het Instituut in 2018 
98,80 % van de activiteiten in het kader 
van het enig programmeringsdocument 
heeft uitgevoerd;

Or. en

Amendement 5
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt met voldoening vast dat het 
Instituut zijn werkprogramma 
doeltreffend heeft uitgevoerd en in 2018 
98,80 % van de activiteiten in het kader 
van het enig programmeringsdocument 
heeft uitgevoerd;

Schrappen

Or. en

Amendement 6
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat het Instituut het 
netwerk van Europese instanties voor 
justitie en binnenlandse zaken heeft 
voorgezeten en de regelmatige updates en 
informatie-uitwisseling tussen deze 
instanties heeft gecoördineerd; merkt op 
dat het Instituut en een aantal andere 
instanties eind 2018 hebben toegezegd te 
onderzoeken op welke manier zij 
intensiever kunnen samenwerken bij de 
uitvoering van gezamenlijke projecten voor 
capaciteitsopbouw met derde landen;

4. merkt op dat het Instituut het 
netwerk van Europese instanties voor 
justitie en binnenlandse zaken heeft 
voorgezeten en de regelmatige updates en 
informatie-uitwisseling tussen deze 
instanties heeft gecoördineerd; merkt op 
dat het Instituut en een aantal andere 
instanties eind 2018 hebben toegezegd te 
onderzoeken op welke manier zij 
intensiever kunnen samenwerken bij de 
uitvoering van gezamenlijke projecten voor 
capaciteitsopbouw met derde landen; 
beschouwt deze samenwerking als 
waardevol en spoort de andere 
agentschappen ertoe aan dit voorbeeld te 
volgen; moedigt het Instituut aan tot meer 
en ruimere samenwerking met de 
agentschappen van de EU; zet het 
Instituut ertoe aan om met andere 
agentschappen die gelijkaardige 
activiteiten uitvoeren te overleggen over 
een gemeenschappelijk gebruik van 
middelen voor elkaar overlappende taken;

Or. en
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Amendement 7
Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, 
Katalin Cseh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. spoort het Instituut ertoe aan de 
aanbevelingen van de Rekenkamer uit te 
voeren;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. spoort het Instituut ertoe aan zijn 
diensten verder te digitaliseren; 

Or. en

Amendement 9
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is niet overtuigd van de noodzaak 
van een Instituut dat zich uitsluitend 
bezighoudt met onderzoek naar 
gendergelijkheid; vraagt de Commissie te 
overwegen om het Instituut te laten 
versmelten met het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten 
(FRA); onderstreept dat het Instituut en 
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het FRA een gelijkaardig werkingsgebied 
bezitten en dat een fusie de financiering 
van beide instanties zou vereenvoudigen 
en het netwerk van Europese 
agentschappen zou verduidelijken ten 
aanzien van het grote publiek; 

Or. en

Amendement 10
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. verleent de Commissie 
toestemming om een haalbaarheidsstudie 
uit te voeren van de mogelijkheid van een 
volledige fusie met het FRA, of op zijn 
minst de opzetting van synergieën met het 
FRA; verzoekt de Commissie om zowel de 
overplaatsing van het Instituut naar het 
hoofdkantoor van het FRA in Wenen als 
de overplaatsing van het hoofdkantoor 
van FRA naar het hoofdkantoor van het 
Instituut in Vilnius te beoordelen; merkt 
op dat een fusie zou inhouden dat beide 
instanties gemeenschappelijk zakelijke en 
ondersteunende diensten, gebouwen en 
ICT-infrastructuur delen, waardoor 
enorm veel geld zou worden bespaard, dat 
bij de financiële middelen voor beide 
instanties zou kunnen worden gevoegd; 

Or. en

Amendement 11
Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. neemt kennis van het vonnis dat 
het Litouwse gerecht in februari 2019 
heeft geveld ten gunste van vijf 
voormalige werknemers van het Instituut, 
die het Instituut ervan beschuldigden hun 
statuut als tijdelijke werknemers 
jarenlang te hebben misbruikt om hun 
minder loon te moeten betalen dan aan 
werknemers met langlopende 
arbeidscontracten; vraagt de Commissie 
om een globale analyse van de wijze 
waarop de agentschappen hun personeel 
te werk stellen, en verzoekt het Instituut 
om de kwijtingsautoriteit in te lichten over 
de definitieve afloop van de zaak;

Or. en

Amendement 12
Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. stelt bezorgd vast dat de raad van 
bestuur van het Instituut drieëntwintig 
vrouwen telt maar slechts zeven mannen, 
wat niet evenwichtig is;

Or. en

Amendement 13
Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. betreurt het gebrek aan 
genderevenwicht onder de leden van de 
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raad van bestuur van het Instituut, waar 
23 van de 30 personen van hetzelfde 
geslacht zijn;

Or. en

Amendement 14
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. neemt kennis van de inspanningen 
van het Instituut om een kosteneffectieve 
en milieuvriendelijke werkplek te 
garanderen; stelt vast dat het Instituut 
weliswaar geen specifieke maatregelen 
heeft getroffen om zijn CO2-uitstoot te 
verminderen of te compenseren , maar dat 
het deelneemt aan bijeenkomsten, 
raadplegingen en presentaties hierover en 
dat het ook over parkeerplaatsen voor 
fietsen beschikt;

Schrappen

Or. en

Amendement 15
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. vraagt het Instituut zich te richten 
op de verspreiding van de resultaten van 
zijn onderzoek onder het grote publiek en 
contact te leggen met het publiek via 
sociale en andere media;

Or. en


