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Изменение 1
Eider Gardiazabal Rubial
от името на групата S&D

Доклад A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – 
Европейски парламент
(2019/2003(BUD))

Предложение за резолюция
Параграф 33

Предложение за резолюция Изменение

33. приветства решението относно 
стажантите към членовете на ЕП, взето 
от Бюрото на 10 декември 2018 г.; 
изисква техническите аспекти на 
това решение да бъдат 
финализирани, за да може то да влезе 
в сила на 2 юли 2019 г.; подчертава, че 
възнагражденията на стажантите 
следва да покриват най-малко 
разходите им за живот;

33. приветства решението относно 
стажантите към членовете на ЕП, взето 
от Бюрото на 10 декември 2018 г., 
което ще влезе в сила на 2 юли 2019 г.; 
подчертава, че едно обвързващо 
минимално възнаграждение на 
стажантите следва да им гарантира 
достойно равнище на заплащане, 
както при стажантите в 
администрациите на европейските 
институции;
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Изменение 2
Eider Gardiazabal Rubial
от името на групата S&D

Доклад A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – 
Европейски парламент
(2019/2003(BUD))

Предложение за резолюция
Параграф 41

Предложение за резолюция Изменение

41. припомня препоръките от 
резолюциите на Парламента от 
26 октомври 2017 г., 11 септември 
2018 г. и 15 януари 2019 г. относно 
борбата срещу сексуалния тормоз и 
сексуалната злоупотреба в Съюза, както 
и относно мерките за предотвратяване и 
борба срещу психичния и сексуалния 
тормоз; изисква подкрепа за покриване 
на разходите във връзка с външната 
експертна оценка, която е необходима 
за разширяване на външния одит, така 
че да включва и консултативния 
комитет за служителите на Парламента 
за превенция на тормоза; изисква 
бюджетни кредити за покриване на 
пълното изпълнение на стъпките за 
реформа на Европейския парламент, 
споменати в пътната карта за борба 
срещу сексуалния тормоз, включително 
чести обучения относно борбата срещу 
тормоза за всички служители, 
акредитирани парламентарни 
сътрудници и членове на ЕП; счита 
освен това, че са необходими бюджетни 
кредити за покриване на разходите за 
медиатори и други експерти, които са 
компетентни да предотвратяват и 
управляват случаите на тормоз в 
рамките на Парламента, заедно с 

41. припомня препоръките от 
резолюциите на Парламента от 
26 октомври 2017 г., 11 септември 
2018 г. и 15 януари 2019 г. относно 
борбата срещу сексуалния тормоз и 
сексуалната злоупотреба в Съюза, както 
и относно мерките за предотвратяване и 
борба срещу психичния и сексуалния 
тормоз; изисква подкрепа за покриване 
на разходите във връзка с външната 
експертна оценка, която е необходима 
за разширяване на външния одит, така 
че да включва и консултативния 
комитет за служителите на Парламента 
за превенция на тормоза; изисква 
бюджетни кредити за покриване на 
пълното изпълнение на стъпките за 
реформа на Европейския парламент, 
споменати в резолюцията за борба 
срещу сексуалния тормоз, включително 
чести задължителни обучения относно 
борбата срещу тормоза за всички 
служители, акредитирани 
парламентарни сътрудници и членове на 
ЕП; счита освен това, че са необходими 
бюджетни кредити за покриване на 
разходите за медиатори и други 
експерти, които са компетентни да 
предотвратяват и управляват случаите 
на тормоз в рамките на Парламента, 
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мрежата от доверени съветници и 
настоящи структури;

заедно с мрежата от доверени съветници 
и настоящи структури;
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