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17.10.2018 A8-0313/52 

Predlog spremembe  52 

Eider Gardiazabal Rubial 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 83 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 83a. poziva, naj se v namene izvajanja 

priporočil iz resolucije Parlamenta z dne 

26. oktobra 2017 o boju proti spolnemu 

nadlegovanju in zlorabam v Uniji zagotovi 

dodatna podpora za kritje stroškov 

zunanjih strokovnjakov, ki so potrebni, da 

bi zunanjo revizijo, s katero svetovalni 

odbor obravnava pritožbe zaradi 

nadlegovanja v zvezi s poslanci, razširili 

na svetovalni odbor uslužbencev za osebje 

Parlamenta, ki se ukvarja s 

preprečevanjem nadlegovanja; prav tako 

poziva, naj se v enake namene zagotovi 

tudi dodatna podpora za kritje stroškov 

dodatnega osebja, pristojnega za 

upravljanje primerov nadlegovanja v 

Parlamentu, ki bi zajemalo osebje z 

izkušnjami in specifičnim strokovnim 

znanjem na področju zdravstva, 

psihologije, prava in vodenja človeških 

virov; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/53 

Predlog spremembe  53 

Eider Gardiazabal Rubial 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 69 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 69a. obžaluje, da Komisija za naslednje 

obdobje ni podala predlogov v zvezi z 

jamstvom za otroke, in meni, da je 

Komisija pri tem zatajila, saj se ni uspela 

osredotočiti na trajnostni boj zoper 

revščino otrok; je sklenil, da se bo 

pripravljalni ukrep izvajal tudi v letu 

2019, da bi na kraju samem oblikovali 

eksperimentalne projekte, ki bodo služili 

kot vzor, ter v konkretnih in nadzorovanih 

okoliščinah preverili izvedljivost in 

učinkovitost vseevropske pobude za 

podporo socialnemu, ekonomskemu in 

izobraževalnemu vključevanju, na primer 

z zagotavljanjem zgodnjega izobraževanja 

in dostojnih bivališč;  

Or. en 

 

 


