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Poprawka 1
Raffaele Fitto

Projekt decyzji 1
Ustęp 1

Projekt decyzji Poprawka

1. udziela dyrektorce Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
absolutorium z wykonania budżetu 
Instytutu za rok budżetowy 2018 / odracza 
decyzję w sprawie udzielenia dyrektorce 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn absolutorium z 
wykonania budżetu Instytutu za rok 
budżetowy 2018;

1. udziela dyrektorce Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
absolutorium z wykonania budżetu 
Instytutu za rok budżetowy 2018;

Or. en

Poprawka 2
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa

Projekt decyzji 1
Ustęp 1

Projekt decyzji Poprawka

1. udziela dyrektorce Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
absolutorium z wykonania budżetu 
Instytutu za rok budżetowy 2018 / odracza 
decyzję w sprawie udzielenia dyrektorce 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn absolutorium z 
wykonania budżetu Instytutu za rok 
budżetowy 2018;

1. udziela dyrektorce Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
absolutorium z wykonania budżetu 
Instytutu za rok budżetowy 2018;

Or. en

Poprawka 3
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa

Projekt decyzji 2
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Ustęp 1

Projekt decyzji Poprawka

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
dochodów i wydatków Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
za rok budżetowy 2018 / odracza 
zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2018;

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 
dochodów i wydatków Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
za rok budżetowy 2018;

Or. en

Poprawka 4
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zauważa, że Instytut stosuje 
niektóre kluczowe wskaźniki skuteczności 
działania w odniesieniu do celów 
operacyjnych i zarządzania zasobami 
finansowymi i ludzkimi, aby ocenić 
wartość dodaną swojej działalności i 
poprawić zarządzanie budżetem;

2. zauważa, że Instytut stosuje 
niektóre kluczowe wskaźniki skuteczności 
działania w odniesieniu do celów 
operacyjnych i zarządzania zasobami 
finansowymi i ludzkimi, aby ocenić 
wartość dodaną swojej działalności i 
poprawić zarządzanie budżetem; ponadto 
zauważa, że w 2018 r. Instytut wykonał 
98,80 % działań ujętych w jednolitym 
dokumencie programowym;

Or. en

Poprawka 5
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z uznaniem zauważa, że Instytut 
skutecznie zrealizował swój program prac 

skreśla się
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i w 2018 r. wykonał 98,80 % działań 
ujętych w jednolitym dokumencie 
programowym;

Or. en

Poprawka 6
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zauważa, że Instytut przewodniczył 
sieci agencji ds. wymiaru sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych oraz regularnie 
koordynował aktualizację i wymianę 
informacji między agencjami; zauważa, że 
pod koniec 2018 r. Instytut i inne agencje 
uzgodniły, że zbadają możliwość lepszej 
koordynacji między agencjami w zakresie 
wdrażania wspólnych projektów 
budowania zdolności z państwami 
trzecimi;

4. zauważa, że Instytut przewodniczył 
sieci agencji ds. wymiaru sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych oraz regularnie 
koordynował aktualizację i wymianę 
informacji między agencjami; zauważa, że 
pod koniec 2018 r. Instytut i inne agencje 
uzgodniły, że zbadają możliwość lepszej 
koordynacji między agencjami w zakresie 
wdrażania wspólnych projektów 
budowania zdolności z państwami 
trzecimi; pochwala tę współpracę jako 
przykład godny naśladowania przez inne 
agencje; zachęca Instytut do 
poszukiwania dalszych i szerszych 
płaszczyzn współpracy z agencjami Unii; 
zachęca Instytut, by w przypadku 
pokrywających się zadań rozpoczął 
dyskusję na temat wspólnego 
wykorzystywania zasobów z innymi 
agencjami prowadzącymi podobną 
działalność;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. zachęca Instytut do wdrożenia 
zaleceń Trybunału;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. zachęca Instytut do dalszej 
cyfryzacji oferowanych usług;

Or. en

Poprawka 9
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. kwestionuje konieczność istnienia 
Instytutu, którego celem jest prowadzenie 
badań nad równouprawnieniem płci; 
wzywa Komisję do rozważenia połączenia 
Instytutu z Agencją Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej (FRA); podkreśla, że 
Instytut i FRA mają podobny zakres 
działalności i ich połączenie uprości 
finansowanie obu instytucji, a także 
uczyni system agencji europejskich 
bardziej zrozumiałym dla ogółu 
społeczeństwa;

Or. en
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Poprawka 10
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. upoważnia Komisję do 
przeprowadzenia studium wykonalności w 
celu oceny możliwości jeśli nie pełnej 
fuzji, to co najmniej ustanowienia 
wspólnej synergii z FRA; wzywa Komisję 
do oceny obu scenariuszy, tj. przeniesienia 
Instytutu do siedziby FRA w Wiedniu oraz 
przeniesienia siedziby FRA do siedziby 
Instytutu w Wilnie; zauważa, że 
oznaczałoby to dzielenie się usługami 
korporacyjnymi i usługami wsparcia oraz 
zarządzanie wspólnymi budynkami, a 
także wspólne korzystanie z infrastruktury 
ICT, telekomunikacyjnej i internetowej, 
dzięki czemu można by zaoszczędzić duże 
kwoty pieniędzy, które zostałyby 
wykorzystane do dalszego finansowania 
obu instytucji;

Or. en

Poprawka 11
Bas Eickhout
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. odnotowuje orzeczenie sądu 
litewskiego z lutego 2019 r. na korzyść 
pięciu byłych pracowników Agencji, 
którzy oskarżyli ją o to, że przez lata 
wykorzystywała status pracowników 
tymczasowych, aby wypłacać im niższe 
wynagrodzenia niż pracownikom 
zatrudnionym w ramach umów 
długoterminowych; wzywa Komisję do 
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przeprowadzenia wszechstronnej analizy 
metod zatrudniania pracowników przez 
agencje, a w przypadku samej Agencji 
także do poinformowania organu 
udzielającego absolutorium o ostatecznym 
wyniku sprawy;

Or. en

Poprawka 12
Lara Wolters

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zauważa z zaniepokojeniem 
nierówny udział mężczyzn (7 członków) i 
kobiet (23 członkinie) w zarządzie;

Or. en

Poprawka 13
Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. ubolewa nad brakiem równowagi 
płci w zarządzie Instytutu, w którym 23 z 
30 członków to osoby tej samej płci;

Or. en

Poprawka 14
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. odnotowuje wysiłki Instytutu 
służące stworzeniu racjonalnego pod 
względem kosztów i przyjaznego dla 
środowiska miejsca pracy; zauważa, że 
mimo iż Instytut nie wdrożył specjalnych 
środków redukcji lub zrównoważenia 
emisji CO2 , to uczestniczy on w 
spotkaniach, konsultacjach i 
prezentacjach, na których omawiana jest 
ta kwestia, oraz posiada miejsca 
parkingowe dla rowerów;

skreśla się

Or. en

Poprawka 15
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Instytut, aby skupił się na 
rozpowszechnianiu wyników badań 
naukowych wśród ogółu społeczeństwa 
oraz na docieraniu do obywateli za 
pośrednictwem mediów 
społecznościowych i innych narzędzi 
komunikacji;

Or. en


