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17.10.2018 A8-0313/52 

Ändringsförslag  52 

Eider Gardiazabal Rubial 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 83a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 83a. Europaparlamentet begär, i syfte 

att genomföra rekommendationerna i 

parlamentets resolution av den 26 oktober 

2017 om bekämpning av sexuella 

trakasserier och sexuella övergrepp i 

unionen, ytterligare stöd för att täcka 

kostnaderna för den externa expertis som 

behövs för att utvidga den externa 

revision som har genomförts av den 

rådgivande kommittén som hanterar 

klagomål om trakasserier gällande 

ledamöter till att även omfatta den 

rådgivande kommittén för parlamentets 

personal för förebyggande av trakasserier. 

Parlamentet begär också för samma 

ändamål mer stöd för att täcka 

kostnaderna för ytterligare personal med 

kompetens att hantera trakasserier inom 

parlamentet, så att personal med 

medicinsk, psykologisk och juridisk 

bakgrund samt 

personalförvaltningsbakgrund, och med 

särskild sakkunskap på detta område kan 

samlas i en särskild tjänst. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/53 

Ändringsförslag  53 

Eider Gardiazabal Rubial 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 69a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 69a. Europaparlamentet beklagar att 

kommissionen inte lagt fram något 

förslag om en barngaranti för nästa 

period, och anser att avsaknaden av ett 

sådant förslag är en underlåtenhet från 

kommissionens sida att fokusera på 

kampen mot barnfattigdom på ett hållbart 

sätt. Parlamentet beslutar att fortsätta den 

förberedande åtgärden under 2019 för att 

utveckla experimentella pilotprojekt på 

plats, verifiera konkreta och kontrollerade 

förhållanden, genomförbarheten och 

effektiviteten med avseende på ett 

unionsomfattande initiativ till stöd för 

social, ekonomisk och utbildningsmässig 

integration, t.ex. genom att ge dem 

tillgång till förskoleverksamhet eller 

anständiga bostäder. 

Or. en 

 

 


