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17.10.2018 A8-0313/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

Eider Gardiazabal Rubial 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 83 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 83 a. žiada, aby sa na účely vykonávania 

odporúčaní z uznesenia Parlamentu z 26. 

októbra 2017 o boji proti sexuálnemu 

obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ poskytlo 

viac podpory na pokrytie nákladov na 

externé odborné poradenstvo, ktoré je 

potrebné, aby sa zrealizovaný externý 

audit poradného výboru zaoberajúceho sa 

sťažnosťami na obťažovanie poslancami 

rozšíril na poradný výbor pre 

zamestnancov Európskeho parlamentu v 

oblasti prevencie obťažovania; na ten istý 

účel žiada tiež ďalšiu podporu na pokrytie 

nákladov na ďalších zamestnancov 

zodpovedných za riešenie prípadov 

obťažovania v Parlamente, sústreďovanie 

zamestnancov, ktorí majú vzdelanie v 

oblasti medicíny, psychológie, práva a 

riadenia ľudských zdrojov, v osobitnom 

útvare, ako aj na špecifické odborné 

poradenstvo v tejto oblasti; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/53 

Pozmeňujúci návrh  53 

Eider Gardiazabal Rubial 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 69 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 69 a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Komisia nepredložila žiadny návrh 

týkajúci sa záruky pre deti na ďalšie 

obdobie, a domnieva sa, že to znamená, že 

Komisia sa nesústreďuje na boj proti 

chudobe detí udržateľným spôsobom; 

rozhodol o pokračovaní prípravnej akcie 

na rok 2019 s cieľom rozvíjať skúšobné 

vlajkové projekty priamo na mieste, 

overovať konkrétne a kontrolované 

okolnosti realizovateľnosti a účinnosti 

celoeurópskej iniciatívy na podporu 

sociálnej, hospodárskej a vzdelávacej 

integrácie napríklad tým, že sa im bude 

poskytovať vzdelávanie v ranom veku 

alebo dôstojné bývanie; 

Or. en 

 

 


