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Pakeitimas 1
Elżbieta Rafalska

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi sudaryti biudžetą 
atsižvelgiant į lyčių aspektą – tai taikyti 
lyčių aspekto integravimo principą 
biudžeto proceso metu ir tai reiškia, kad 
biudžetas vertinamas lyčių požiūriu, lyčių 
aspektas įtraukiamas į visus biudžeto 
proceso lygmenis ir pajamos bei išlaidos 
restruktūrizuojamos siekiant skatinti lyčių 
lygybę1;

Išbraukta

_________________
1 https://rm.coe.int/1680596143

Or. pl

Pakeitimas 2
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi sudaryti biudžetą 
atsižvelgiant į lyčių aspektą – tai taikyti 
lyčių aspekto integravimo principą 
biudžeto proceso metu ir tai reiškia, kad 
biudžetas vertinamas lyčių požiūriu, lyčių 
aspektas įtraukiamas į visus biudžeto 
proceso lygmenis ir pajamos bei išlaidos 
restruktūrizuojamos siekiant skatinti lyčių 
lygybę1;

B. kadangi sudaryti biudžetą 
atsižvelgiant į lyčių aspektą – tai taikyti 
lyčių aspekto integravimo principą 
biudžeto proceso metu ir tai reiškia, kad 
biudžetas vertinamas lyčių požiūriu, lyčių 
aspektas įtraukiamas į visus biudžeto 
proceso lygmenis ir pajamos bei išlaidos 
restruktūrizuojamos siekiant skatinti lyčių 
lygybę1; kadangi Komisija ir Audito 
Rūmai turėtų užtikrinti, kad lyčių aspekto 
integravimo principas būtų taikomas 
visais Sąjungos biudžeto ir teisėkūros 
procesų etapais;

_________________ _________________
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1 https://rm.coe.int/1680596143 1 https://rm.coe.int/1680596143

Or. en

Pakeitimas 3
Monika Vana
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad Europos lyčių lygybės 
institutas (EIGE) buvo įsteigtas siekiant 
Sąjungoje remti lyčių lygybę ir stiprinti jos 
propagavimą, įskaitant lyčių aspekto 
integravimą į visas atitinkamas Sąjungos ir 
susijusias nacionalinės politikos sritis, 
kovoti su diskriminacija dėl lyties ir didinti 
Sąjungos piliečių suvokimą apie lyčių 
lygybę;

1. (Tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 4
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena, kad Europos lyčių lygybės 
institutas (EIGE) buvo įsteigtas siekiant 
Sąjungoje remti lyčių lygybę ir stiprinti jos 
propagavimą, įskaitant lyčių aspekto 
integravimą į visas atitinkamas Sąjungos ir 
susijusias nacionalinės politikos sritis, 
kovoti su diskriminacija dėl lyties ir didinti 
Sąjungos piliečių suvokimą apie lyčių 
lygybę;

1. primena, kad Europos lyčių lygybės 
institutas (EIGE) buvo įsteigtas siekiant 
Sąjungoje remti lyčių lygybę ir stiprinti jos 
propagavimą, įskaitant lyčių aspekto 
integravimą į visas Sąjungos ir susijusias 
nacionalinės politikos sritis, kovoti su 
diskriminacija dėl lyties ir didinti Sąjungos 
piliečių suvokimą apie lyčių lygybę;

Or. en
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Pakeitimas 5
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. džiaugiasi vykstančiu EIGE ir 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto 
bendradarbiavimu ir palankiai vertina 
EIGE indėlį į šiuo metu Komiteto dedamas 
pastangas, be kita ko, lyčių skaitmeninės 
takoskyros, profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros, vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio ir pensijų skirtumo, 
biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, kovos su smurtu prieš moteris ir 
parlamentams skirtos lyčiai atžvalgios 
priemonės kūrimo klausimais;

2. džiaugiasi vykstančiu EIGE ir 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto 
bendradarbiavimu ir palankiai vertina 
EIGE indėlį į šiuo metu Komiteto dedamas 
pastangas, be kita ko, lyčių skaitmeninės 
takoskyros, profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros, vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio ir pensijų skirtumo, 
biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, kovos su smurtu prieš moteris ir 
parlamentams skirtos lyčiai atžvalgios 
priemonės kūrimo klausimais; atkreipia 
dėmesį į vertingą EIGE indėlį į visų 
Europos Parlamento komitetų darbą 
siekiant geresnės horizontalios lyčių 
aspekto integracijos formuojant ES 
politiką;

Or. en

Pakeitimas 6
Elżbieta Rafalska

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. džiaugiasi vykstančiu EIGE ir 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto 
bendradarbiavimu ir palankiai vertina 
EIGE indėlį į šiuo metu Komiteto dedamas 
pastangas, be kita ko, lyčių skaitmeninės 
takoskyros, profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros, vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio ir pensijų skirtumo, 
biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių 

2. džiaugiasi vykstančiu EIGE ir 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto 
bendradarbiavimu ir palankiai vertina 
EIGE indėlį į šiuo metu Komiteto dedamas 
pastangas, be kita ko, lyčių skaitmeninės 
takoskyros, profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros, vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio ir pensijų skirtumo 
klausimais;
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aspektą, kovos su smurtu prieš moteris ir 
parlamentams skirtos lyčiai atžvalgios 
priemonės kūrimo klausimais;

Or. pl

Pakeitimas 7
Vilija Blinkevičiūtė

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. džiaugiasi vykstančiu EIGE ir 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto 
bendradarbiavimu ir palankiai vertina 
EIGE indėlį į šiuo metu Komiteto dedamas 
pastangas, be kita ko, lyčių skaitmeninės 
takoskyros, profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros, vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio ir pensijų skirtumo, 
biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, kovos su smurtu prieš moteris ir 
parlamentams skirtos lyčiai atžvalgios 
priemonės kūrimo klausimais;

2. džiaugiasi vykstančiu EIGE ir 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto 
bendradarbiavimu ir palankiai vertina 
EIGE indėlį į šiuo metu Komiteto dedamas 
pastangas, be kita ko, lyčių skaitmeninės 
takoskyros, profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros, vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio ir pensijų skirtumo, 
biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, kovos su smurtu prieš moteris, 
moterų sveikatos, įskaitant lytinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises, moterų 
teisių ir parlamentams skirtos lyčiai 
atžvalgios priemonės kūrimo klausimais;

Or. en

Pakeitimas 8
Isabella Tovaglieri

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. džiaugiasi vykstančiu EIGE ir 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto 
bendradarbiavimu ir palankiai vertina 
EIGE indėlį į šiuo metu Komiteto dedamas 
pastangas, be kita ko, lyčių skaitmeninės 
takoskyros, profesinio ir asmeninio 

2. atkreipia dėmesį į vykstantį EIGE 
ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto 
bendradarbiavimą, taip pat į EIGE indėlį į 
šiuo metu Komiteto dedamas pastangas, be 
kita ko, lyčių skaitmeninės takoskyros, 
profesinio ir asmeninio gyvenimo 
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gyvenimo pusiausvyros, vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio ir pensijų skirtumo, 
biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, kovos su smurtu prieš moteris ir 
parlamentams skirtos lyčiai atžvalgios 
priemonės kūrimo klausimais;

pusiausvyros, vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio ir pensijų skirtumo, kovos su 
smurtu prieš moteris ir parlamentams 
skirtos priemonės, kuria atsižvelgiama į 
moterų teises, kūrimo klausimais;

Or. it

Pakeitimas 9
Isabella Tovaglieri

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina EIGE 
dalyvavimo Europos teisingumo ir vidaus 
reikalų agentūrų tinkle ir pastarojo meto 
pirmininkavimo jam rezultatus, ypač 
veiksmų, kuriais siekiama kovoti su 
seksualiniu priekabiavimu2 darbo vietoje, 
propagavimą;

3. atkreipia dėmesį į EIGE 
dalyvavimo Europos teisingumo ir vidaus 
reikalų agentūrų tinkle ir pastarojo meto 
pirmininkavimo jam rezultatus, ypač 
veiksmų, kuriais siekiama kovoti su 
seksualiniu priekabiavimu2 darbo vietoje, 
propagavimą;

_________________ _________________
2 https://eige.europa.eu/news/joint-
statement-jha-agencies-sexual-harassment

2 https://eige.europa.eu/news/joint-
statement-jha-agencies-sexual-harassment

Or. it

Pakeitimas 10
Isabella Tovaglieri

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. apgailestauja dėl nuolat 
pasikartojančių trūkumų, susijusių su 
EIGE ir kitų Europos Audito Rūmų 
nurodytų agentūrų sutarčių teisėtumu ir 
tvarkingumu, ypač susijusių su sutarčių 
sudarymu neturint atitinkamų 
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dokumentinių įrodymų, susijusių su 
konkurso dalyvių atmetimo kriterijais;

Or. it

Pakeitimas 11
Isabella Tovaglieri

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina Agentūrą panaikinti tokius 
pažeidimus, jau nurodytus Europos 
Audito Rūmų pastarųjų metų auditų 
ataskaitose, taip pat atsižvelgiant į 
papildomų teisinių išlaidų, susijusių su 
paskirtų sutarčių vykdymu, padidėjimą;

Or. it

Pakeitimas 12
Isabella Tovaglieri

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. apgailestauja dėl to, kad EIGE ir 
šešios kitos agentūros naudojosi 
laikinaisiais darbuotojais, kuriuos suteikė 
registruotos laikinojo įdarbinimo 
agentūros, tačiau nesilaikė visų taisyklių, 
nustatytų Direktyvoje ir atitinkamuose 
nacionalinės teisės aktuose, pavyzdžiui, 
dėl laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų;

Or. it

Pakeitimas 13
Vilija Blinkevičiūtė
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Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atkreipia dėmesį į tai, kad EIGE 
padarė pažangą įgyvendindamas kai 
kurias rekomendacijas, pateiktas atlikus 
išorės vertinimą (2015 m.), palankiai 
vertina pastangas įgyvendinti veiksmų 
planą, kuriuo siekiama atsižvelgti į 
rekomendacijas, ir ragina Institutą toliau 
tęsti šį procesą siekiant gerinti valdymą ir 
veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 14
Isabella Tovaglieri

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina Agentūrą kartu su biudžeto 
valdymo institucijomis įvertinti, ar 
ekonomiškai efektyvu naudoti išorės 
personalą, palyginti su lygiaverčiais 
statutiniais darbuotojais, ir laikytis 
taikytinų ES ir nacionalinės teisės aktų;

Or. it

Pakeitimas 15
Vilija Blinkevičiūtė

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pritaria EIGE darbui, kuris, 
atliekant tyrimus ir mokslinius tyrimus, 

6. pritaria EIGE darbui, kuris, 
atliekant tyrimus ir mokslinius tyrimus, 
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sudaro sąlygas FEMM komitetui gauti 
oficialius ir aukštos kokybės duomenis, 
kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamą 
komiteto veiklą;

sudaro sąlygas Moterų teisių ir lyčių 
lygybės (FEMM) komitetui gauti oficialius 
ir aukštos kokybės duomenis, kurie būtini 
siekiant užtikrinti tinkamą komiteto veiklą; 
atkreipia dėmesį į tai, jog būtina, kad 
EIGE glaudžiai bendradarbiautų ne tik su 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetu, 
bet ir su kitais Parlamento komitetais, 
siekiant geriau integruoti lyčių aspektą į 
politikos sritis ir veiksmus (pvz., rengiant 
mokymus kitų komitetų nariams ir 
teikiant duomenis kitiems komitetams);

Or. en

Pakeitimas 16
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pritaria EIGE darbui, kuris, 
atliekant tyrimus ir mokslinius tyrimus, 
sudaro sąlygas FEMM komitetui gauti 
oficialius ir aukštos kokybės duomenis, 
kurie būtini siekiant užtikrinti tinkamą 
komiteto veiklą;

6. tvirtai pritaria EIGE darbui, kuris, 
atliekant tyrimus ir mokslinius tyrimus, 
sudaro sąlygas FEMM komitetui gauti 
oficialius, aukštos kokybės ir objektyvius 
duomenis, kurie būtini siekiant užtikrinti 
tinkamą komiteto veiklą;

Or. en

Pakeitimas 17
Vilija Blinkevičiūtė

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. palankiai vertina EIGE 2018 m. 
laimėjimus ir prašo nuo 2019 m. kasmet 
atnaujinti 2017 m. lyčių lygybės indeksą; 
ragina sukurti daugiau metodinių 
priemonių siekiant geriau užtikrinti lyčių 
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aspekto integravimą į visas politikos sritis 
ir veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 18
Vilija Blinkevičiūtė

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. primygtinai reikalauja, kad EIGE, 
kaip Europos Sąjungos kompetencijos 
centras lyčių lygybės klausimais, stebėtų, 
kaip įgyvendinama Stambulo konvencija;

Or. en

Pakeitimas 19
Vilija Blinkevičiūtė

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. reiškia susirūpinimą dėl buvusių 
laikinųjų Instituto darbuotojų ieškinių ir 
dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 
sprendimo bei Vilniaus apygardos teismo 
sprendimo; ragina nustatyti aiškų 
įdarbinimo procesą ir prašo EIGE imtis 
priemonių padėčiai ištaisyti;

Or. en

Pakeitimas 20
Vilija Blinkevičiūtė

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. ragina EIGE skirti papildomų lėšų 
siekiant padidinti statutinių darbuotojų 
skaičių ir įdarbinti aukštesnės 
kvalifikacijos statutinius darbuotojus 
(pakeisti laikinąsias sutartis nuolatinėmis 
sutartimis); ir apgailestauja dėl to, kad 
EIGE turi veikti nuolatinės biudžeto 
mažinimo rizikos ir žmogiškųjų išteklių 
trūkumo aplinkybėmis1; 
____________
1 Kaip nurodyta anksčiau (nevienodų 
sąlygų problema, kiek tai susiję su 
laikinaisiais darbuotojais, ypač 
atsižvelgiant į darbo užmokestį ir 
darbuotojų teises).

Or. en


