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Eider Gardiazabal Rubial 
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Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 83 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 83a. kræver med henblik på 

gennemførelse af henstillingerne i 

Parlamentets beslutning af 26. oktober 

2017 om bekæmpelse af sexchikane og 

misbrug i Unionen, yderligere støtte til 

dækning af omkostningerne ved den 

eksterne ekspertise, der er nødvendig for 

at udvide den eksterne revision, der er 

blevet gennemført af det rådgivende 

udvalg til behandling af klager 

vedrørende medlemmer, til også at 

omfatte "det rådgivende udvalg for 

Parlamentets personale" om forebyggelse 

af chikane; kræver endvidere til samme 

formål yderligere støtte til dækning af 

udgifterne til mere personale, som er 

kompetent til at håndtere sager om 

chikane i Parlamentet, således at 

medarbejdere med medicinsk, 

psykologisk, juridisk og HR-relateret 

baggrund og særlig ekspertise på dette 

område samles i en særlig tjeneste; 

Or. en 
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Betænkning A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner 

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

Forslag til beslutning 

Punkt 69 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 69a. beklager, at Kommissionen ikke 

har forelagt noget forslag om en 

børnegaranti for den kommende periode, 

og betragter denne mangel som en 

forsømmelse fra Kommissionens side af at 

fokusere på bekæmpelsen af 

børnefattigdom på en holdbar måde; 

beslutter at videreføre den forberedende 

foranstaltning i 2019 med henblik på at 

udvikle eksperimenterende 

fyrtårnsprojekter, der hvor behovet er, og 

på at verificere konkrete og kontrollerede 

forhold, gennemførligheden og 

effektiviteten af et EU-dækkende initiativ 

til at støtte den sociale, økonomiske og 

uddannelsesmæssige integration, f.eks. 

ved at give dem tidlig uddannelse eller 

anstændige boliger; 

Or. en 

 

 


