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Amendamentul 1
Raffaele Fitto

Propunere de decizie1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. acordă directorului Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului 
Institutului aferent exercițiului financiar 
2018 / își amână decizia de a acorda 
directorului Institutului European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Institutului aferent exercițiului 
financiar 2018;

1. acordă directoarei Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați descărcarea de gestiune 
pentru execuția bugetului Institutului 
aferent exercițiului financiar 2018;

Or. en

Amendamentul 2
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa

Propunere de decizie1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. acordă directorului Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului 
Institutului aferent exercițiului financiar 
2018 / își amână decizia de a acorda 
directorului Institutului European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Institutului aferent exercițiului 
financiar 2018;

1. acordă directoarei Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați descărcarea de gestiune 
pentru execuția bugetului Institutului 
aferent exercițiului financiar 2018;

Or. en

Amendamentul 3
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Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa

Propunere de decizie2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. aprobă închiderea conturilor 
Institutului European pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați pentru 
exercițiul financiar 2018 / amână 
închiderea conturilor Institutului 
European pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați pentru exercițiul 
financiar 2018;

1. aprobă închiderea conturilor 
Institutului European pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați pentru 
exercițiul financiar 2018;

Or. en

Amendamentul 4
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. ia act de faptul că Institutul 
utilizează anumiți indicatori-cheie de 
performanță în ceea ce privește obiectivele 
operaționale și gestionarea resurselor 
financiare și umane pentru a evalua 
valoarea adăugată adusă de activitățile sale 
și pentru a-și îmbunătăți gestiunea 
bugetară;

2. ia act de faptul că Institutul 
utilizează anumiți indicatori-cheie de 
performanță în ceea ce privește obiectivele 
operaționale și gestionarea resurselor 
financiare și umane pentru a evalua 
valoarea adăugată adusă de activitățile sale 
și pentru a-și îmbunătăți gestiunea 
bugetară; constată, de asemenea, că 
Institutul a îndeplinit 98,80 % din 
activitățile din documentul unic de 
programare în 2018;

Or. en

Amendamentul 5
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. ia act cu satisfacție de faptul că 
Institutul și-a implementat programul de 
lucru în mod eficace și a îndeplinit 98,80 
% din activitățile din documentul unic de 
programare în 2018;

eliminat

Or. en

Amendamentul 6
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de faptul că Institutul a 
prezidat rețeaua agențiilor din domeniul 
justiției și afacerilor interne și că a 
coordonat activitățile periodice de 
actualizare și schimb de informații între 
agenții; ia act de faptul că, la sfârșitul 
anului 2018, Institutul împreună cu alte 
agenții au convenit să exploreze posibilități 
de cooperare consolidată între agenții în 
ceea ce privește implementarea proiectelor 
comune de consolidare a capacităților cu 
țările terțe;

4. ia act de faptul că Institutul a 
prezidat rețeaua agențiilor din domeniul 
justiției și afacerilor interne și că a 
coordonat activitățile periodice de 
actualizare și schimb de informații între 
agenții; ia act de faptul că, la sfârșitul 
anului 2018, Institutul împreună cu alte 
agenții au convenit să exploreze posibilități 
de cooperare consolidată între agenții în 
ceea ce privește implementarea proiectelor 
comune de consolidare a capacităților cu 
țările terțe; salută această cooperare ca un 
exemplu pentru alte agenții, care merită 
luat în considerare; încurajează Institutul 
să continue și să extindă cooperarea cu 
agențiile Uniunii; încurajează Institutul 
să inițieze discuții privind punerea în 
comun a resurselor în cazul sarcinilor 
care se suprapun cu alte agenții cu 
activități similare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
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Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. încurajează Institutul să pună în 
aplicare recomandările Curții;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. încurajează institutul să continue 
digitalizarea serviciilor sale;

Or. en

Amendamentul 9
Tomáš Zdechovský

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. pune sub semnul întrebării 
necesitatea unui institut dedicat în mod 
specific cercetării privind egalitatea de 
gen; invită Comisia să ia în considerare 
fuzionarea Institutului cu Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene (FRA); subliniază că Institutul 
și FRA au un domeniu de funcționare 
similar, iar fuziunea va simplifica 
finanțarea celor două instituții și va 
clarifica sistemul agențiilor europene 
pentru publicul larg;

Or. en
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Amendamentul 10
Tomáš Zdechovský

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. autorizează Comisia să efectueze 
un studiu de fezabilitate pentru a evalua 
posibilitatea, dacă nu a unei fuzionări 
complete, cel puțin a creării de sinergii 
comune cu FRA; invită Comisia să 
evalueze ambele scenarii, adică transferul 
Institutului către sediul FRA din Viena, 
dar și transferul sediului FRA la sediul 
Institutului din Vilnius; ia act de faptul că 
un astfel de act ar însemna utilizarea în 
comun a serviciilor corporative și de 
sprijin și gestionarea sediilor comune, 
precum și a infrastructurilor TIC, de 
telecomunicații și bazate pe internet, 
economisind sume uriașe de bani care vor 
fi utilizate pentru finanțarea suplimentară 
a ambelor instituții;

Or. en

Amendamentul 11
Bas Eickhout
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. ia act de hotărârea pronunțată de 
instanța lituaniană în februarie 2019 în 
favoarea a cinci foști angajați ai Agenției, 
care au acuzat Agenția că a exploatat 
timp de mai mulți ani statutul de 
„angajați temporari” pentru a-i plăti mai 
puțin decât pe personalul cu contracte de 
muncă pe termen lung; invită Comisia să 
realizeze o analiză de ansamblu a 
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modului în care agențiile își angajează 
personalul și Agenția să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la rezultatul final al 
cazului;

Or. en

Amendamentul 12
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. constată cu îngrijorare 
dezechilibrul legat de participarea 
bărbaților în Consiliul de administrație (7 
membri față de 23 de femei) ;

Or. en

Amendamentul 13
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. regretă dezechilibrul de gen în 
rândul membrilor Consiliului de 
administrație al Institutului, 23 din cei 30 
de membri fiind de același gen;

Or. en

Amendamentul 14
Tomáš Zdechovský

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de eforturile depuse de 
Institut pentru a asigura un loc de muncă 
ecologic și eficient din punctul de vedere 
al costurilor; observă că, deși nu aplică 
măsuri specifice pentru a reduce sau 
compensa emisiile de CO2, Institutul 
participă la reuniuni, consultări și 
prezentări pe această temă și că dispune, 
de asemenea, de spații de parcare pentru 
biciclete;

eliminat

Or. en

Amendamentul 15
Tomáš Zdechovský

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Institutului să își 
concentreze atenția asupra diseminării 
rezultatelor cercetărilor sale în rândul 
publicului larg și să se adreseze 
publicului prin intermediul platformelor 
de comunicare socială și al altor mijloace 
de informare în masă;

Or. en


