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BG Единство в многообразието BG 

17.10.2018 A8-0313/52 

Изменение  52 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 83 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 83a. изисква, с цел изпълнение на 

препоръките в резолюцията на 

Парламента от 26 октомври 2017 г. 

относно борбата срещу сексуалния 

тормоз и сексуалната злоупотреба в 

Съюза, допълнителна подкрепа за 

покриване на разходите за външен 

експертен опит, който е необходим за 

разширяване на външния одит, 

въведен във връзка с Консултативния 

комитет, компетентен относно 

разглеждането на спорове по жалби 

за тормоз срещу членове на ЕП, за 

„Консултативния комитет за 

служителите на ЕП“ за превенция на 

тормоза; изисква освен това, с оглед 

на същата цел, допълнителна 

подкрепа за покриване на разходите за 

допълнителен персонал, компетентен 

да управлява случаите на тормоз в 

рамките на Парламента, като се 

привлекат специалисти с опит в 

областта на управлението на 

медицински, психологически, правни и 

човешки ресурси, както и специфичен 

експертен опит в тази област; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/53 

Изменение  53 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 69 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 69a. изразява съжаление за липсата 

на предложение на Комисията за 

гаранция за децата за следващия 

период и счита този пропуск за 

неуспех от страна на Комисията да 

съсредоточи усилията си върху 

борбата с детската бедност по 

устойчив начин; взема решение да 

продължи подготвителното 

действие през 2019 г. за разработване 

на експериментални водещи проекти 

на място, за да се проверят в 

конкретни и контролирани 

обстоятелства осъществимостта и 

ефективността на обхващаща целия 

Съюз инициатива за подпомагане на 

социалната, икономическата и 

образователната интеграция, 

например като им се предостави 

образование в ранна детска възраст 

или подобаващо жилищно 

настаняване; 

Or. en 

 

 


